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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SORRISO - CMAS 

                Lei Municipal nº 3.045/2020 

Ata n° 007/2021 – Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um 
(08/07/2021), 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 extraordinária para tratar da seguinte pauta: - Apreciação 
Plano de Ação do FEAS de 2021. 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 e Marlene Lorenz Holzbach. Suplentes: Carla Cardoso                                                     
Área não governamental: Titulares: Elisangela de Souza de Oliveira; Hellen dos 
Santos Garcia e Calos Vieira. Suplente: Claudineia Nogueira da Silva.  ABERTURA. 
O presidente, Sr Carlos Vieira, deu início a reunião solicitando que a representante 
suplente dos trabalhadores do SUAS de nível superior, a Sra Claudineia Nogueira da 
Silva, se apresentasse, bem como os demais, informando nome e órgão que 
representa. Em seguida solicitou à Secretária Executiva, a Sra Maristela Zanata, a 
apresentação do assunto da pauta. A Sra Maristela usou de recursos audiovisuais 
para apresentação do Plano de Ação do FEAS de 2021, informando que o 
instrumental preenchido foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria Estadual de 
Trabalho, Assistência Social e Cidadania – SETASC. Repassou que o instrumental 
trata se de um documento onde consta na primeira página as informações do 
ordenador do Fundo, da Secretária e do Conselho de Assistência e dados da conta 
bancária, na página seguinte as metas físicas e na última onde o montante de R$ 
132.600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos reais) repassado no ano de Fundo 
a Fundo será utilizado pela gestão municipal. No decorrer da apresentação os 
conselheiros realizaram questionamentos quanto aos atendimentos com benefícios 
eventuais, principalmente, referente a alimentação, esclarecidos pela conselheira 
Carla, também, coordenadora da Proteção Social Básica. Outra questão trazida foi a 
respeito da fiscalização dos beneficiários do Bolsa Família, pois durante a pandemia 
a Secretaria M. de Educação e Cultura entregou cestas básicas as famílias inclusas 
no Programa, observando que muitas aparentemente não tinham necessidade do 
benefício. O Conselheiro Gabriel, Gestor do Cadastro único, informou que desde o 
começo da pandemia os procedimentos de gestão e fiscalização do Cadastro Único 
e do Programa Bolsa Família estão suspensos pelo Governo Federal, mas mesmo 
assim expos todos os canais de denúncias, fiscalização realizada pelo Governo 
Federal e da importância das denúncias, uma vez que as informações no 
preenchimento do cadastro único são auto declaratórias e o papel do CMAS neste 
processo também. Foi repassado também que em 2020 em decorrência da 
pandemia o município implantou o Programa Mesa Saudável que este ano está 
atendo a 280 famílias a cada 15 dias com verduras, frutas e legumes da agricultura 
familiar. A representante das Associações de Bairros, a Sra Hellen, falou da 
importância dos trabalhos a Assistência Social serem apresentados aos presidentes 
de bairros, ficando de a Casa dos Conselhos articular a reunião para a explanação 
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aos mesmos. Finalizada a apresentação o presidente verificou com a plenária se 
tinha mais questionamentos e como não houve colocou o mesmo em votação, sendo 
este aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente sugeriu de certificar os 
membros do Conselho, sendo esta acatada pela plenária.  ENCERRAMENTO: Sem 
mais nada a relatar eu, Maristela Zanata, lavrei esta ata que após lida e aprovada 
será assinada por mim e demais presentes. 
 
 
 
 
                Carlos Vieira                                                    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                                                        
 Representante dos Trabalhadores do SUAS                        Centro Espírita Caminho  
 
 
 

 
              Daniela Marsola Stel                                          Marlene Lorenz Holzbach                                                    

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

                                                                                   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 
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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 
 
 
 
 
          Claudineia Nogueira da Silva                           Gabriel Saboia de Almeida 

Representante dos Trabalhadores do SUAS     Secretaria M. de Assistência Social
  

 
  
 
 


