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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SORRISO - CMAS 

                Lei Municipal nº 3.045/2020 

Ata n° 005/2021 – Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte e um (25/05/2021), 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 das atas nº 003 e 004; - Leitura das correspondências recebidas e 
emitidas; - Prestação de Contas do FEAS de 2020; - Término do mandato do 
presidente e nova eleição; e Conferência Municipal de Assistência Social. Estiveram 
presentes na reunião os seguintes conselheiros da Área governamental: - Titulares: - 
Gabriel Saboia de Almeida; - Mônica Viegas da Costa Campos; - Silvia A. O. 
Gehring; - Roseni Calota; e Daniela Marsola.  Suplentes: - Andreia M. Goulart.  Área 
não governamental: Titulares: Márcio A. Coletti e Hellen dos Santos Garcia. 
ABERTURA. O presidente, Sr Gabriel Saboia de Almeida, deu início a reunião 
solicitando que a nova representante das Associações de Bairro, a Sra Hellen dos 
Santos Garcia, se apresentasse, bem como os demais, informando nome e órgão 
que representa. Em seguida solicitou à Secretária Executiva, a Sra Maristela Zanata, 
a leitura das atas nº 003 e 004, as quais foram aprovadas por unanimidade e sem 
ressalvas. Dando continuidade à reunião, a Sra Maristela, a pedido do presidente 
realizou a leitura das correspondências recebidas e emitidas. As correspondências 
emitidas foram: Ofício CMAS nº 005/2021 enviado à Secretaria Municipal de 
Assistência Social solicitando documentos referentes a prestação de contas do 3° 
quadrimestre de 2020; Oficio CMAS nº 006 endereçado ao coordenador do CREAS 
requerendo documento encaminhado ao CAPS em 2020; Ofício CMAS n° 007/2021 
dirigido a Associação Casa do Oleiro solicitando cópia do Termo de Ajuste de 
Conduta – TAC firmado como o Ministério Público. As recebidas foram as seguintes: 
Ofício SEMAS n° 710/2021 convidando o CMAS para a audiência Pública 
PPA2022/2025; Ofício Cir. N° 07/2021/ CEAS – MT solicitando informações referente 
a realização da Conferência Municipal de Assistência Social; Ofício nº 
156/2021/CREAS/SO em resposta ao ofício n° 006. Logo após, a Sra Maristela 
apresentou a prestação de contas dos recursos do Fundo Estadual de Assistência 
Social – FEAS de 2020, informando que as despesas realizadas com os recursos já 
haviam sido analisadas anteriormente pelo Conselho, no momento as informações 
foram sintetizadas em formulário específico para a prestação de contas. O 
presidente abriu para questionamentos e em seguida colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. O Sr Gabriel solicitou que os membros do Conselho que 
participaram da apresentação do Plano Plurianual da Assistência Social pelo órgão 
gestor, bem como da audiência repassem a informações aos demais. O Sr Márcio 
informou que o PPA atende aos anseios da Conselho e dos Trabalhadores do 
SUAS, avaliou que na audiência sentiu a ausência dos trabalhadores dos SUAS e 
das entidades de Assistência Social e que não foi comentado sobre a realização do 
concurso público. A Sra Daniela relatou que o concurso público foi previsto pela 
Secretaria de Assistência Social, porém na audiência não foi mencionado porque a 
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despesas para a realização do mesmo fica vinculado a Secretaria de Fazenda, mas 
no planejamento da assistência está previsto o aumento com folha em decorrência 
da realização do mesmo. Quanto a conferência a plenária deliberou pela realização 
da mesma de forma hibrida, durante um dia e sem a presença de palestrantes de 
estado e de outros municípios e os membros da Comissão pediram para verificar no 
grupo de Whatspps o melhor dia para se reunirem. O presidente expos que no mês 
de junho vence seu mandato, ele não tem interesse de permanecer e que o próximo 
mandato seria da representação não governamental, ficando para a próxima reunião 
a eleição. 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 
 
 
 
 
       Hellen dos Santos Garcia                                       Roseni de Fátima Calota 
          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 
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     Tatiana Aline Salete Valker                                             Silvia A. O. Gehring                   
 Secretaria M. Educação e Cultura                      Secretaria M. de Saúde Saneamento 

 
 
 

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 

  
 
 


