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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SORRISO - CMAS 

                Lei Municipal nº 3.045/2020 

Ata n° 002/2021 – Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte 
e um (05/03/2021), às sete horas (07h:15), na Casa dos Conselhos, sito Rua das 
Videiras n°1100, Centro, reuniram se os membros do Conselho Municipal de 
Assistência Social, para a reunião ordinária para tratar da seguinte pauta: - Leitura e 
aprovação da ata 013; - Leitura das correspondências recebidas e emitidas; - 
Associação Casa do Oleiro; - Reprogramação dos saldos de 2020; - Forma de 
contratação e descontratarão de técnicos de nível superior e profissionais de nível 
médio para o Serviço de Abordagem Social; - Representação dos membros da 
sociedade civil organizada no CMAS e Comissões de Trabalho do Conselho. 
Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros da Área governamental: - 
Titulares: - Daniela Marsola Stel; - Gabriel Saboia de Almeida; - Marlene Lorenz 
Holzbach; - Mônica Viegas da Costa Campos. Suplentes: Kelle Diandra N. Melo; - 
Carla Graciele Cardoso; - Alcina Mauricia da Silva.  Área não governamental: 
Titulares: - Carlos Vieira; - Márcio A. Coletti; - Gracilene Pereira Rodrigues. Contou, 
ainda, com a presença da Sra Claudete Maia, membro da diretoria da Associação 
Casa do Oleiro. ABERTURA. O presidente, Sr Gabriel Saboia de Almeida, deu início 
a reunião ressaltando a responsabilidade e o compromisso da participação de todos 
para com os trabalhos do Conselho. Em seguida, solicitou aos conselheiros que se 
apresentassem informando nome e o órgão que representa, uma vez que há a 
participação de novos representantes das Secretaria Municipais e também das 
associações de bairro. Logo após, passou a palavra a secretária executiva para a 
leitura da ata n° 013/2020, a qual depois de lida foi aprovada por unanimidade e sem 
ressalvas. Como na última ata do ano passado, consta a apreciação da prorrogação 
do Contrato com OSCIP, através da qual o órgão gestor vem contratando 
profissionais de nível médio e superior para atuar nos serviços socioassistenciais, o 
presidente passou a palavra ao conselheiro Márcio, representante dos trabalhadores 
do SUAS.  O Sr Márcio apresentou como ocorre a contratação pela OSCIP, onde os 
trabalhadores devem constituir MEI e Microempresas, não há direitos trabalhista uma 
vez que eles são os donos da empresa. Não se realiza um chamamento público por 
parte da OSCIP para contratar as MEIs e/ou microempresas e há também uma 
preocupação com continuidade dos serviços, pois mesmo não sendo o ideal a forma 
de contratação, as equipes e os serviços foram ampliadas, porém com uma troca de 
gestão esta pode não avaliar da mesma maneira. A conselheira Alcinda questionou 
se no lotacionograma há vagas para atender as necessidades da Assistência Social. 
Foi informado que no final do ano de 2016 o lotacionograma da Assistência Social foi 
alterado, ampliando o número de vagas, mas no momento seria necessário avaliar 
se o que está disponível é suficiente e se atende à demanda da Secretaria. Outro 
apontamento foi quanto aos profissionais do Serviço Especializado em Abordagem 
Social, atualmente contratados em cargos comissionados, não consta o cargo no 
lotacionograma, sendo a preocupação com esse serviço semelhante a apontada 
anteriormente. Questionou se também porque os profissionais de nível superior não 
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podem ter MEI. A Sra Daniela explicou que profissionais regidos por algum conselho 
de classe não podem ter MEI, somente microempresas. O Sr Gabriel apontou que a 
contratação através de OSCIP é terceirização da terceirização, porque a Secretaria 
contrata a mesma e esta contrata MEI e microempresas, ou seja, o trabalhador é 
responsável pela sua própria empresa. A Sra Alcinda informou também, que a 
despesas com OSCIP não impacta na folha de pagamento e o presidente repassou 
que a folha da Secretaria no momento não corresponde há 30 por cento de seu 
orçamento. O Sr Marcio frisa que o Conselho vem validando algo que é contra os 
princípios da política do SUAS. Após discussão a plenária deliberou pela elaboração 
de ofício ao órgão gestor solicitando da mesma um plano de ação quanto a reforma 
administrativa e a realização de concurso público no prazo de 60 dias. Dando 
continuidade à reunião. O Sr Gabriel solicitou a Sra Maristela a leitura das 
correspondências e recebidas e emitidas. Correspondências emitidas: Ofício CMAS 
nº 001/2021 enviado a Casa dos Conselhos solicitando a indicação de 02 
representantes da Associação de Bairros, sendo um titular e um suplente para 
representa lós no CMAS e ofício CMAS nº 002/2021 enviado a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura também solicitando representantes. Ofícios recebidos: ofício 
SEMAS nº 207/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhando os 
novos representantes da Secretaria; ofício nº 008/2021 da Casa dos Conselhos 
indicando os representantes das associações de bairro; ofício SEFAZ nº 046/2021 
da Secretaria de Fazenda encaminhando a prestação de contas do terceiro 
quadrimestre de 2020; ofício SEMAS nº 287/2021 solicitando a apreciação do Plano 
de aplicação dos recursos remanescentes de 2020. Em seguida o presidente 
abordou o assunto referente a Associação Casa do Oleiro repassando que no ano 
de 2020 o Conselho recebeu notificação do CREAS informando que na instituição 
que realiza o Serviço de Casa de Passagem havia 08 idosos acolhidos e em visita “in 
loco” realizada pela Comissão de Inscrição foi identificado que a estrutura física era 
inadequada para atender a essa demanda, como também, a questão do quadro de 
recursos humanos. No ano de 2020 o Conselho após deliberação, havia dado um 
prazo de 60 dias para se adequarem. O conselheiro Márcio manifestou se colocando 
que a instituição está auxiliando o município, uma vez que não há o serviço para os 
idosos e na sua opinião a mesma não deveria ser penalizada, e sim cobrado do 
órgão gestor da Assistência Social a implantação do serviço. A Conselheira Marlene 
discorda da opinião do Sr Marcio, pois a instituição inscreveu junto ao Conselho o 
serviço de Casa de Passagem para as pessoas em situação de rua. A plenária 
deliberou por enviar ofício a gestão solicitando informações quanto a organização do 
serviço de longa permanência para idosos no município e também pela realização de 
outra visita pela Comissão. Logo após o Sr Gabriel informou que o Conselho possui 
comissões de trabalho fixas e devido a saída de alguns membros se faz necessário 
rever a composição destas. Comissão de Inscrição ficou composta pelos seguintes 
Conselheiros: Marlene, Monica, Daniela, Gracilene e Elisangela e as demais 
Comissões serão discutidas em outro momento. Logo após, o presidente solicitou a 
apresentação do Plano de Ação de recursos remanescentes de 2020 do governo 
federal e estadual. A Sra Maristela início a apresentação explicando o porquê se faz 
necessária a apreciação deste Plano pelo Conselho, repassou também sobre o uso 
do recurso durante o ano e o fato de que o governo faz repasse nos últimos dias do 
ano, dificultando o uso do mesmo por parte do município. Informou que o plano foi 
feito de acordo com as necessidades das unidades. O plano foi apresentado Bloco 
por Bloco informando o saldo e no que o mesmo seria utilizado, bem como o 
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cofinanciamneto estadual O presidente abriu para discussão e não havendo 
questionamento o mesmo foi aprovado na integra. ENCERRAMENTO: Sem mais 
nada a relatar eu, Maristela Zanata, lavrei esta ata que após lida e aprovada será 
assinada por mim e demais presentes. 

 
 
 
 
        Gabriel Saboia de Almeida                                          Maristela Zanata 
           Presidente do CMAS                                    Secretária Executiva do CMAS 
 
 
 
 
       Gracilene Pereira Rodrigues                                     Vanice Antônia Fronza 
          Associação de Bairros                                        Secretaria M. de Fazenda 
 
 
 
 
Raquel Rosa Teixeira                                                   Kelle Diandra N. Melo 
               APAE                                                    Secretaria M. de Assistência Social 
 
 
 
 
      Márcio Aparecido Coletti                                                       Carlos Vieira 
 Representante dos Trabalhadores do SUAS                        Centro Espírita Caminho  
 
 
 

 
              Daniela Marsola Stel                                          Marlene Lorenz Holzbach                                                    

Secretaria M. de Assistência Social              Secretaria M. de Assistência Social  
 
 
 
 

        Anicleidy Cordeiro Sousa                                    Elisangela de Souza de Oliveira 
Representante Associação de Bairros                     Representante dos usuários 

 
 
 
 
 

Gabriela Martinelli M. Travejo Marchiore                         Silvia A. O. Gehring                   
 Secretaria M. Educação e Cultura                      Secretaria M. de Saúde Saneamento 
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Monica Viegas da C. Campos Almeida                                  
       Secretaria M. de Governo                             Secretaria M. de Saúde Saneamento 

 
 
 

            Brendo Braga                                         Claudia Regina Peruzzatti Ignácio                                             
       Secretaria M. de Governo                 Representante dos Trabalhadores do SUAS 
                                           

 
 
 
 
 

            Alcinda Mauricia da Silva                                          Andreia Goulart 
           Secretaria M. de Fazenda                                                  SEMAS 
 
 
 
 
          Selma Barbosa dos Santos 
Representante dos Trabalhadores do SUAS 

  
 
 


