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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SORRISO - CMAS 

                Lei Municipal nº 3.045/2020 

Ata n° 008/2021 – Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte e um (27/07/2021), 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 reunião ordinária para tratar da seguinte pauta: - Leitura e 
aprovação das atas nº 006 e 007; - Leitura das correspondências recebidas e 
emitidas; - Comissão de Visitas; - Comissão Organizadora da Conferência. 
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; Daniela Marsola e Marlene Lorenz Holzbach. Suplentes: 
Maiara Parisoto. Área não governamental: Titulares: Márcio A. Coletti. ABERTURA. 
A vice presidente a Sra Marlene L. Holzbach, justificou que conduzirá a reunião, pelo 
fato do presidente estar em viagem. Em seguida solicitou à Secretária Executiva, a 
Sra Maristela Zanata, a leitura das atas n° 006 e 007, que após lidas foram 
aprovadas sem ressalvas. Dando continuidade, a Sra Marlene requereu a Sra 
Maristela a leitura das correspondências. Quanto a correspondência emitida a 
Secretária informou que no período não foi expedido ofícios. Referente as recebidas, 
realizou a leitura dos ofícios conforme segue: Ofício nº 038/2021 da APAE 
encaminhando o Relatório de atividades de 2020 e Plano de Trabalho de 2021 para 
apreciação; Ofício nº 569/2021 da ONG de Combate ao Câncer Cirinho Sorrindo que 
solicita vaga junto ao Conselho Municipal de Assistência Social; Requerimento de 
Inscrição da Associação de Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu. A Sra 
Marlene, tendo em vista a correspondência recebida, expos a necessidade da 
Comissão de Inscrição se reunir para analisar os documentos. Os membros da 
Comissão de Inscrição, Mônica, Marlene, Daniela, Elisangela e o conselheira Marcio 
se dispôs a participar, agendaram para se reunirem no dia 30 de julho às 15 horas 
na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social. Dando 
continuidade à reunião a Sra Marlene passou a palavra aos membros da Comissão 
de Visita. A conselheira Mônica informou que a Comissão esteve visitando 02 (duas) 
unidades socioassistencial, o Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS e a Unidade de Acolhimento Institucional para Criança e 
adolescente – SAICA no dia dezesseis de julho. Na unidade do CREAS referente a 
estrutura física a Comissão observou que há necessidade de reparos da fechadura 
da sala de atendimento, sala de reuniões pequena para a realização do trabalho em 
grupos, paredes em divisórias comprometendo o sigilo de informações, sala do 
administrativo sem aparelho de ar condicionado e nas salas dos técnicos 
necessitando de reparos e quanto a equipe de referência em seu quadro de recursos 
humanos foi verificado a ausência do advogado. Quanto a Unidade de Acolhimento, 
a Sra Mônica informou que estiveram somente na que atende adolescentes de 12 a 
18 anos, o prédio não está em bom estado de conservação, mas foram informadas 
de que no próximo ano está previsto a reforma e ampliação do mesmo e a equipe de 
cuidadores e de referência atende a NOB RH. Logo após a vice-presidente, também 



 

2 

 

 
membro da Comissão Organizadora da Conferência repassou que estava tudo 
encaminhado, reforçou a importância de os conselheiros participarem das pré 
conferências. A Secretaria Executiva repassou as datas das pré conferências 
organizadas pelas equipes das unidades socioassistenciais conforme segue: CREAS 
será dia 28 de julho ás 18:30 no Centro de Convivência da pessoa Idosa, CRAS São 
José dia 03 de agosto às 18:00 no CRAS e CRAS São Domingos e Praça CEU dia 
04 de agosto às 18:30 no CRAS São Domingos e informou ainda do credenciamento 
e da lista de presença que serão realizados através de link para não gerar 
aglomeração no dia da conferência. 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                                                       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  
 
 
 
 

                                                                                   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 

 
 
 

             
       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 

  
 
 


