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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

SORRISO - CMAS 

Lei Municipal nº 3.045/2020 

Ata n° 012/2021 – Aos vinte seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e 
um (26/10/2021), às sete horas (07h:15), na sala de reuniões da Casa dos 
Conselhos, sito Rua Marechal Cândido Rondon, s/nº, 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 010 e 011; - Leitura das 
correspondências recebidas e emitidas; - Reunião com o promotor Marcio F. 
Berestinas; - Conferência Municipal de Saúde Mental; - Documento sobre a saúde 
mental elaborado pelo CREAS e Censo SUAS 2021. Estiveram presentes na reunião 
os seguintes conselheiros da Área governamental: - Titulares: - Gabriel Saboia de 
Almeida; - Silvia A. O. Gehring; - Roseni Calota e Mônica Viegas da C. Campos 
Almeida. Suplentes: Andreia M. Goulart. Área não governamental: Titulares: - Carlos 
Vieira; - Elisangela de Souza de Oliveira; - Márcio Ap. Coletti e Hellen dos Santos 
Garcia. ABERTURA. O Sr Carlos deu início a reunião solicitando à Secretária 
Executiva a leitura das atas nº 010 e 011, as quais foram aprovadas por 
unanimidade, sendo solicitado que na ata de nº 011 fosse acrescentado o valor total 
do orçamento previsto para Assistência Social para o ano de 2022. Quanto as 
correspondências a Secretária informou que não houve emissão de 
correspondência, e foi recebido Secretaria Municipal de Fazenda o ofício SEFAZ nº  
269/2021 encaminhando a prestação de contas do FMAS do segundo quadrimestre 
de 2021 e o requerimento da ONG de Combate ao Câncer Cirinho Sorrindo, 
solicitando a inscrição da entidade, bem como do Projeto “Acolhimento das Mulheres 
Vítimas de Violência em Tratamento do Câncer”. A plenária fez uma breve discussão 
referente a entidade, pois de acordo com o que consta no documentado apresentado 
e em outra solicitação de inscrição apresentada no ano de 2020, os conselheiros 
ponderam que a mesma não realiza um serviço da Assistência Social, mas a 
documentação será encaminhada para a Comissão de Inscrição para análise, sendo 
a reunião agendada para o dia 10 de novembro e os membros Comissão de 
Financiamento pediram para agendar entre o dia à 12 de novembro. Em seguida a 
Sra Maristela realizou a leitura das propostas aprovadas na Conferência Estadual de 
Assistência Social eixo por eixo, ressaltando as propostas semelhantes às da 
Conferência Municipal. Dando continuidade, o presidente expos sobre a reunião com 
promotor que havia ficado agendada para o dia 18 de novembro referente ao serviço 
de longa permanência para idoso, de qual serviço seria discutido, um serviço 
regionalizado, municipal ou público privado. A plenária após discussão definiu por 
um serviço municipal com critérios para acessar o serviço e foi solicitado também o 
agendamento com a gestora para entender qual o serviço o município pretende 
implantar, ficando a secretária de verificar esta data. Logo após o Sr Carlos falou da 
realização da 1ª Conferencia Municipal de Saúde Mental solicitando a participação 
dos conselheiros nas pré conferências, passando a palavra a conselheira Silvia, para 
que a mesma apresentar as datas. A Sra Silvia informou que as pré Conferencias 
estão acontecendo nas escolas municipais e nos CRAS, sendo que a conferência 
acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro, reforçando a importância da participação 
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dos conselheiros e da sociedade civil. Quanto ao documento elaborado pelo CREAS 
o conselheiro Márcio explanou que em 2020 foi elaborado com intuído de entender e 
compreender o trabalho do CAPS, o mesmo nunca foi respondido, por isso na sua 
opinião, deveria ser retomado até pelo fato de que o CAPS está repassando por uma 
reestruturação de equipe e de reformulação de trabalho. Os conselheiros Silvia, 
Roseni, Márcio e Gabriel, se dispuseram a analisar o referido documento. O 
presidente abordou o último assunto da pauta que trata se do CENSO SUAS. A 
Secretaria explicou aos conselheiros que todo a ano o referido formulário é 
preenchido pelo conselho, as unidades socioassistenciais e o órgão gestor e quanto 
ao do Conselho como eles gostariam de que o mesmo fosse preenchido. Os 
conselheiros solicitaram que a Secretária preenchesse e na próxima reunião fosse 
apresentado ao Conselho. 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 

 
 
 

                                                                         Carla G. Cardoso 
 Secretaria M. de Governo                 Secretaria M. de Assistência Social 
                                           

 
 
 

            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 
 
 
 
                    Maiara Parisoto 
         Secretaria M. Educação e Cultura 
 
 
 
 
                 

 


