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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SORRISO - CMAS 

                Lei Municipal nº 3.045/2020 

Ata n° 006/2021 – Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e 
um (30/06/2021), 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 nº 005; - Leitura das correspondências recebidas e emitidas; - 
Plano de Ação FEAS de 2021; - Eleição para presidente; - Relatório dos trabalhos da 
Comissão de Financiamento e repasse de informações da Comissão organizadora 
da 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; -  
Tatiana Aline Salete Valker; - Daniela Marsola e Marlene Lorenz Holzbach.                                                     
Área não governamental: Titulares: Elisangela de Souza de Oliveira e Calos Vieira. 
ABERTURA. O presidente, Sr Gabriel Saboia de Almeida, deu início a reunião 
solicitando que a representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a 
Sra Tatiana Aline Salete Valker, se apresentasse, bem como os demais, informando 
nome e órgão que representa. Em seguida solicitou à Secretária Executiva, a Sra 
Maristela Zanata, a leitura da ata nº 005, sendo está aprovada 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 009/2021 enviado ao Conselho 
Estadual de Assistência Social informando a data da realização da Conferência 
Municipal; Ofício CMAS nº 010/2021 encaminhado à Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura solicitando providências quanto a representatividade da mesma 
neste conselho. Foi emitida também declaração de participação nas reuniões do 
CMAS a Sra Roseni de Fátima Calota; Comprovante de inscrição nº 003 para a 
APAE e Parecer nº 001 referentes as atividades mobilização do Centro Unificado de 
Esporte e Cultura. As recebidas foram as seguintes: Ofício SEMAS n° 
781/2021solicitando a indicação de um membro para compor a Comissão de 
Avaliação e Análise de Prestação de Contas da OSCIP; Ofício SEMAS 981/2021 
respondendo o ofício nº 004 do CMAS quanto a permanência de pessoas idosas na 
instituição Casa do Oleiro; Ofício SEMAS nº 842/2021 encaminhando os empenhos 
nº 12434 e 12752 de 2021 solicitados pelo conselho através do ofício CMAS nº 
005/2021. Antes de passar a outro assunto da pauta, o presidente o Sr Gabriel se 
colocou à disposição para compor a Comissão de Avaliação e Análise de Prestação 
de Contas da OSCIP, tendo a anuência dos demais membros. Em seguida solicitou 
a apresentação do relatório dos trabalhos da Comissão de Financiamento. A 
conselheira Marlene membro da referida Comissão apresentou o relatório conforme 
segue: Os membros da Comissão Permanente de Financiamento da Assistência 
Social reuniram – se no dia 23 de junho do corrente ano, para analisar os 
documentos encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente 
a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2020. Após análise dos documentos, a 
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Comissão havia identificado a repetição dos empenhos, 12434/2020 e12752/2020 de 
despesas realizadas com recurso da Portaria 369 que dispõe sobre repasse 
emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e 
estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à 
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente 
do coronavírus, COVID-19, por isso solicitou cópia das notas fiscais dos empenhos 
acima mencionados, para dar continuidade no processo de avalição da prestação de 
contas do 3º quadrimestre de 2020. Em apreciação aos documentos solicitados, a 
Comissão conclui que os empenhos repetiram – se no relatório de despesas, porque 
o pagamento das mesmas foi realizado de forma parcelada, constando para cada 
empenho 02 datas de pagamento distintas uma da outra. Assim sendo, a Comissão 
verificando todos os documentos referente a prestação de contas do 3º quadrimestre 
de 2020 do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, e não havendo mais 
dúvidas referente aos mesmos, é de parecer favorável à aprovação das contas do 
período em questão. Após apresentação o conselheiro Carlos, também membro da 
Comissão, reforçou que os empenhos repetem se, em decorrência dos pagamentos 
dos itens adquiridos ocorrem de forma parcelada. O presidente abriu para a plenária 
e não havendo questionamentos colocou em votação a prestação de contas do 
terceiro quadrimestre de 2020, sendo aprovada sem mais ressalvas. Logo após a 
Conselheira Marlene leu o relatório da prestação de contas do primeiro quadrimestre 
de 2021, conforme segue: Os membros da Comissão Permanente de Financiamento 
da Assistência Social reuniram – se no dia 23 de junho do corrente ano, para 
analisar os documentos encaminhados pela Secretaria Municipal de Fazenda 
referente a prestação de contas do 1º quadrimestre de 2021 do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS.   Após análise dos documentos, a Comissão conclui que 
os recursos dos blocos do cofinanciamento federal e dos recursos estadual foram 
utilizados conforme preconiza a legislação, como também, os recursos próprios, não 
havendo dúvidas quanto a utilização dos mesmos. Desta forma, a Comissão é de 
parecer favorável à aprovação das contas do FMAS referente ao primeiro 
quadrimestre de 2021. Quanto aos recursos federais, o Sr Carlos pontuou que em 
sua maioria não houve despesas, pois eram saldos de 2020 e para a utilização de 
tais recursos a Secretaria necessitava apresentar planejamento a este conselho. O 
Sr Gabriel abriu para questionamentos e como não houve colocou em votação, o 
período da prestação de contas em votação, sendo o mesmo aprovado. Dando 
continuidade à reunião o Sr Gabriel repassou sobre o Plano de Ação dos recursos 
do cofinanciamento estadual, cujo documento necessita ser apresentado e apreciado 
pelo Conselho sugerindo a realização de reunião extraordinária para a análise do 
mesmo. Após discussão a plenária deliberou por agendar a reunião extraordinária 
para o dia 08 de julho as às 7:15 na Casa dos Conselhos. Logo após passou a 
palavra a Comissão organizadora da Conferência para repasse de informações a 
plenária. O conselheira Marlene relatou que a Comissão se reuniu com os 
coordenadores das unidades socioassistenciais para solicitar o apoio dos mesmos e 
de suas equipes para a mobilização dos usuários dos serviços para a participação 
dos mesmos na conferência, reuniram se também para discutir sobre matérias 
gráficos, palestrantes, coordenadores para os grupos e documentos para o dia, 
ficando agendado uma próxima reunião para o dia 06 de julho às 16 horas na 
Secretaria M. de Assistência Social. O Sr Gabriel passou a palavra a Secretaria 
Executiva a Sra Maristela para apresentação de sugestão de utilização dos recursos 
da Portaria 369/2020 para ações de enfrentamento ao COVID. A Sra Maristela 
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explicou novamente sobre ações financiadas com o recursos da Portaria 369, citou o 
Plano de Ação, aprovado em 2020 pelo Conselho, onde havia sido previsto o 
pagamento de aluguel do imóvel alugado para redividir o Serviço de Acolhimento da 
Criança e Adolescente, porém o recurso não pode ser utilizado porque no projeto de 
lei encaminhado a Câmara para suplementação do orçamento não previu despesas 
com pessoa física e a locação foi realizada com o proprietário do imóvel, por isso 
neste momento a Gestão solicita a aprovação deste Conselho para a utilização do 
recurso para aquisição de cesta básica no montante de R$ 37.281,75 (trinta e sete 
mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos). A plenária foi 
favorável a utilização do recurso para aquisição de cestas básicas. Finalizando a 
reunião o presidente abordou o último assunto da pauta, eleição do presidente, 
repassando que respeitando a alternância entre governo e sociedade civil no 
momento a presidência seria da sociedade civil. Abrindo para a discussão o Sr 
Carlos se colocou à disposição verificando com a conselheira Marlene se a mesma 
aceitava ser a vice presidente. A plenária acatou a sugestão. 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  
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                                                                              Elisangela de Souza de Oliveira 
Representante Associação de Bairros                     Representante dos usuários 

 
 
 
 
 

     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 

 
 
 

       Secretaria M. de Governo                 Representante dos Trabalhadores do SUAS 
                                           

 
 
 
 
 

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

  
 
 


