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           CONSELHO MUNICIPAL DE 
         ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CMAS/SORRISO 
Lei Municipal nº 2561 – 08 de Dezembro de 2015. 

Ata n° 004/2020 – Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte (21/05/2020), às sete horas (07h:15m), na área verde central conhecida como 
“Marco Zero”, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, reuniram - 
se para a reunião extraordinária para tratar da seguinte pauta: - Termo de Aceite 
para ações na Assistência Social em decorrência do COVID – 19 e apreciação da 
prestação de contas do cofinanciamento estadual de 2019 . Estiveram presentes na 
reunião os seguintes conselheiros da Área governamental: - Titulares: - Adreano 
Rigotti- Gabriel Saboia de Almeida; - Marlene Lorenz Holzbach; - Mônica Viegas da 
Costa Campos. - Área não governamental: Titulares: - Márcio Aparecido Coletti e 
Andreia C. Herma; - Carlos Vieira; - Elisangela de S. de Oliveira e Edson Antonio 
Pereira. ABERTURA. O Sr Márcio deu início a reunião dando as boas vindas e em 
seguida repassou que o Conselho havia recebido o parecer jurídico referente ao 
ONG Cirinho Sorrindo de Combate ao Câncer, cujo documento foi inconclusivo, 
sugere que se faça visita para verificar informações quanto aos usuários atendidos, 
recursos financeiros e humanos e serviços prestados, porém são informações 
difíceis se coletar em uma visita, por isso sugere o envio de ofício solicitando tais 
informações da instituição, sendo esta aprovada pela plenária. Logo após passou a 
palavra a Secretária Executiva para apresentação referente ao Termo de Aceite para 
ações na Assistência Social relacionadas ao COVID 19. A Sra Maristela informou 
que o governo federal publicou em 29 de abril de 2020 a portaria 369 que trata de 
repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações 
socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS em decorrência do COVID – 19. Repassou que o município de acordo com o 
termo de aceite será beneficiado com o valor de T$ 194.850,00 (cento e noventa e 
quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), cujo valor o município poderá aplicar em 
ações estruturantes do SUAS que consiste em aquisição de EPIs para os 
trabalhadores do SUAS das unidades de CRAS, CREAS e unidades de acolhimentos 
institucionais que estavam cadastrados no CDSUAS até o mês de abril do corrente 
ano. O governo repassará 175,00 (cento e setenta e cinco reais) para cada 
trabalhador cadastrado. E, ainda, nesta ação, se caso o município tivesse unidades 
de acolhimentos para pessoas idosos e com deficiência poderia adquirir alimentos 
ricos em proteínas. Explanou, também, que nas ações socioassistenciais o recurso 
poderá ser utilizado para remanejar pessoas que estão em unidades de 
acolhimentos, cujas medidas de isolamento não estão sendo atendidas conforme 
orientações do Ministério da Saúde. Poderá utilizar para locar espaços para acolher 
pessoas em situação de rua, desabrigadas, desalojadas ou em situação de 
imigração, como também, em ações preventivas de apoio e orientação as famílias 
em situação de vulnerabilidade e risco social afetadas pela COVID – 19  e, ainda , 
para locomoção das equipes e usuários do SUAS para acessar prestação de 
serviços socioassistenciais e no provimento de itens necessários á comunicação 
remota entre usuários e equipes. Informou que as ações que o município 
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desenvolverá com esse recurso deverão constar em plano de ação, o qual deve 
passar por apreciação do Conselho no prazo de 60 dias. Informou, ainda, que o 
recurso será repassado ao município em parcelas e somente durante o ano de 2020. 
Finalizada a apresentação, o presidente questionou a plenária se havia dúvidas 
quanto utilização do recurso e ao Termo e não havendo questionamento pôs para 
votação, sendo o Termo de Aceite aprovado por unanimidade. Dando continuidade a 
reunião, o Sr Marcio abordou o outro assunto da pauta, onde a Sra Maristela 
explicou que se trata da apreciação da utilização do recurso repassado ao município 
pelo estado no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) por ano e que em 
2019 houve o repasse integral do valor, pago em 8 parcelas. Em 2019 os recursos 
do cofinaciamento estadual totalizaram R$ 197.493,60 (cento e noventa e sete mil 
quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), sendo que 
94.098,01(noventa e quatro mil e noventa e oito reais e um centavos) são 
provenientes de reprogramação de 2018 e R$ 1.395, 59 (hum mil trezentos e 
noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) são rendimentos de aplicação. 
Foi entregue aos conselheiros cópias da planilha dos gastos para que pudessem 
acompanhar. Membros da Comissão de Financiamento informaram que se reuniam 
no dia 19 para analisar a prestação de conta dos recursos do Fundo Municipal de 
Assistência Social de 2019 dentre eles o recurso do estado, onde observaram que o 
recurso foi utilizado para suas finalidades, identificando apenas que a redação de 
alguns empenhos não especificam a unidade de CRAS atendida com os produtos 
adquiridos, por isso sugerem que seja melhorado deixando claro a unidade 
beneficiada. O presidente indagou se havia dúvidas e em seguida colocou em 
votação, sendo aprovada por unanimada. O Sr Márcio questionou se a reunião 
ordinária da próxima semana permaneceria agendada, uma vez que é difícil para 
algumas pessoas participarem da reunião sendo uma na sequencia da outra. A 
plenária se manifestou pela realização da reunião conforme calendário previamente 
definido. ENCERRAMENTO: O Sr Márcio finalizou a reunião agradecendo a todos 
pela participação. Sem mais nada a relatar eu, Maristela Zanata, lavrei esta ata que 
após lida e aprovada será assinada por mim e demais presentes. 

 
 

Márcio Aparecido Coletti                                                   Maristela Zanata 
            Presidente do CMAS                                    Secretária Executiva do CMAS 

 
 
 
 

Edson Antônio Pereira                                        Roseni de Fatima Calota 
Associação de Bairros                                        Secretaria M. de Fazenda 

 
 
 
 

Raquel Rosa Teixeira                                        Aparecida R. Tagliari Costa 
               APAE                                                    Secretaria M. de Assistência Social 

 



 

3 

 

 
 
 
 

       Gabriel Saboia de Almeida                                                   Carlos Vieira 
 Secretaria M. de Assistência Social                         Centro Espírita Caminho da Luz 

 
 
 
 

              Adreano Rigotti                                            Marlene Lorenz Holzbach                                                    
Secretaria M. de Assistência Social              Secretaria M. de Assistência Social  

 
 
 
 

Marly Nair Nogueira                                                Elisangela de Souza de Oliveira 
Representante dos usuários                                   Representante dos usuários 

 
 
 
 
 

Gabriela Martinelli M. Travejo Marchiore                        Leandra Lodi Colombo 
 Secretaria M. Educação e Cultura                      Secretaria M. de Saúde Saneamento 

 
 
 

Monica Viegas  da C. Campos Almeida                                 Vânia M. Marcon 
       Secretaria M. de Governo                             Secretaria M. de Saúde Saneamento 

 
 
 

Brendo Braga                                            Andreia Cristina Herman 
       Secretaria M. de Governo                                               APAE 

 
 
 
 
 

            Alcinda Mauricia da Silva                                          Andreia Goulart 
           Secretaria M. de Fazenda                                                  SEMAS 

  
 
 


