
 Ata Nº 19 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

 Local: Reunião virtual realizada por videoconferência. 

 Data: 13/09/2021 

 No  dia  treze  de  setembro  de  dois  mil  e  vinte  e  um  às  nove  horas  realizou-se  a  9ª  Reunião 

 Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  -  CMAS,  18ª  Reunião  Virtual  realizada  por 

 videoconferência,  através  do  link:  reunião  não  gravada,  sob  a  Coordenação  de  Daiana  Barbosa  da 

 Silva  Rocha,  Secretária  Executiva.  Compareceram:  A)  Conselheiros  Titulares  Governamentais:  (1) 

 Sabrina  Aparecida  Salvati  –  Representante  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  (2) 

 Daniela  da  Silva  Guizzi  –  Representante  da  Política  de  Assistência  Social  dos  Serviços  de  Proteção 

 Social  Básica,  (3)  Diva  Seabra  de  Freitas  Dobroschinski  –  Representante  da  Secretaria  Municipal  de 

 Educação  (4),  Alex  Andrade  Dantas  –  Representante  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde. 

 Conselheiros  Titulares  Sociedade  Civil:  (5)  Cristiano  Fernandes  de  Lima  -  Representante  de 

 Usuários  ou  de  Organizações  de  Usuários  da  Política  Municipal  de  Assistência  Social,  (6)  Carla 

 Patricia  Maraolo  Marmo  -  Representante  de  Entidades  que  atendem  crianças  e/ou  adolescentes  na 

 Proteção  Social  Básica,  (7)  Roberto  Severino  da  Silva  -  Representante  de  Entidades  que  atendem 

 crianças  e/ou  adolescentes  na  Proteção  Social  Especial,  (8)  Vagner  Oliveira  de  Alcântara  - 

 Representante  de  entidade  que  atendem  adultos  na  Proteção  Social  Especial,  (9)  Alessandra 

 Aparecida  Gimenez  da  Silva  -  Representante  de  entidade  que  atendem  adultos  na  Proteção  Social 

 Especial,  B)  Conselheiros  Suplentes  no  exercício  de  titularidades  Governamentais:  (10)  Beatriz 

 Venâncio  Dias  Gonçalves  Silva  –  Representante  da  Política  de  Assistência  Social  do  Serviço  de 

 Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade,  (11)  Luana  Conceição  Lima  Soares  Marques  – 

 Representante  da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  Finanças  e  Orçamento,  Conselheiros 

 Suplentes  no  exercício  de  titularidades  Sociedade  Civil:  (12)  Eliane  Maria  dos  Santos  - 

 Representante  de  Entidades  que  atendem  crianças  e/ou  adolescentes  na  Proteção  Social  Básica,  C) 

 Suplentes:  (1)  Daniela  Ribeiro  Luz  –  Representante  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social, 

 (2)  Antonia  Gleuma  Andrade  Diogo  -  Representante  de  Entidades  que  atendem  crianças  e/ou 

 adolescentes  na  Proteção  Social  Básica.  Falta  Justificada  :  (1)  Alexandre  Gomes  -  Representante 

 da  política  de  Assistência  Social  do  Serviço  de  Proteção  Social  Especial  de  Média  Complexidade, 

 (2)  Ana  Luiza  Martins  Cutrone  e  Luciane  da  Silva  Bueno  Barbosa  -  Representante  de  entidade  que 

 atendem  idosos  na  Proteção  Social  Básica  e/ou  Especial.  Ausentes:  (1)  Eduardo  Belas  Pereira 
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 Junior  e  Danilo  Atalla  –  Representante  da  Procuradoria  do  Município  (2)  Andrea  Cristina  dos 

 Santos  Fidelis  da  Silva  e  Osvaldo  Bruno  Herrera  Robles  -  Representante  de  Usuários  ou  de 

 Organizações  de  Usuários  da  Política  Municipal  de  Assistência  Social.  Convidado:  Romeu 

 Ronaldo  Silva  (Advogado  da  Secretaria  de  Assistência  Social).  A  secretária  informa  que  o  material 

 recebido  para  esta  reunião,  foi  encaminhado  via  whatsApp.  Início  dos  trabalhos:  após  verificação 

 de  quórum,  Daniela  Guizzi  da  Silva,  Vice  Presidente,  inicia  a  reunião  cumprimentando  a  todos  e 

 passou-se  à  discussão  da  pauta  do  dia,  sendo  esta:  1  –  Ata  C.P.N.R.I  nº  06  de  03/09/2021l;  2  - 

 Conferência  Municipal  de  Assistência  Social;  3  -  Chamamento  Público  Ofício  SMAS  nº  139  e 

 140/2021;  4  -  LOA;  5  -  Mandato  CMAS;  6  -  Retomada  das  Inscrições  e  Visitas;  7  -  Informes;  8  - 

 Deliberação  e  Encerramento  .  1  -  A  secretária  executiva  lê  a  ata  e  esta  é  aprovada  por  unanimidade; 

 2  -  Conselheira  Daniela  Ribeiro  Solicita  marcar  reunião  com  a  comissão  de  conferência,  frisando 

 que  há  assuntos  pendentes  a  serem  discutidos  e  acertados,  para  finalização,  diante  do  exposto 

 marca-se  reunião  para  dia  15/09  às  09hs,  conselheira  Sabrina  informa  que  o  pagamento  ainda  não 

 foi  realizado,  pois  a  nota  apresentada  é  de  som  e  já  havia  exposto  que  para  essa  situação  deveriam 

 ser  apresentados  3  orçamentos,  e  na  última  reunião  havia  ficado  estabelecido  que  a  nota  deveria  ser 

 dividida  entre  palestrante  e  intérprete  de  libras;  3  -  Diante  de  algumas  pontuações  e  possíveis 

 divergência  de  informações,  marca-se  reunião  extraordinária  para  15/09  às  09hs,  como  houve  falhas 

 na  comunicação  durante  as  explicações  o  presidente  expõe  a  necessidade  de  retomada  das  reuniões 

 presenciais,  frisando  que  o  atual  decreto  permite  este  retorno,  logo  as  próximas  reuniões  do  CMAS 

 passam  a  ser  de  modo  presencial;  4  -  Como  alguns  conselheiros  tiveram  dificuldades  em  visualizar 

 o  arquivo,  este  assunto  será  apresentado  novamente  na  reunião  extraordinária  de  15/09;  5  -  O 

 presidente  relembra  que  havia  sido  discutido  a  possibilidade  de  prorrogação  de  mandato  por  mais  3 

 meses,  e  menciona  a  importância  desta  prorrogação  frisando  que  as  prestações  de  contas  ficam  em 

 aberto  para  o  novo  mandato,  onde  os  conselheiros  não  têm  conhecimento  o  que  dificulta  a 

 prestação,  com  isso  solicita  aos  demais  conselheiros  a  prorrogação  de  mandato  para  que  se  possa 

 entregar  tudo  redondinho  ao  novos  membros  no  ano  de  2022,  diante  disso,  solicita-se  oficializar  a 

 SMAS  para  a  criação  desta  resolução;  6  -  O  presidente  informa  que  deve-se  reaver  as  inscrições  e  a 

 tomada  de  visitação  das  organizações  e  equipamentos,  desde  que  as  inscrições  devem  ser 

 atualizadas  até  dezembro,  a  Resolução  nº  03  de  25/05/2021  das  está  desatualizada  por 

 desligamentos  de  alguns  membros,  logo  decide-se  que  os  membros  da  Comissão  Permanente  de 

 Acompanhamento,  Monitoramento  e  Avaliação  deve  ser  substituída  pelos  membros  que  entraram 
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 em  seu  lugar,  então  a  alinea  2.1  Suplente  Roberto  Severino  da  Silva,  Alinea  2.2  Titular  Antonia 

 Gleuma  Andrade  Diogo  e  Suplente  Alessandra  Aparecida  Gimenez  da  Silva;  7  -  A  secretária  lê  o 

 ofício  nº  33/2021  FUSSEG,  assunto:  Indicação  de  02  membros  de  entidades  sociais  do  CMAS  para 

 compor  o  Conselho  FUSSEG,  o  conselheiro  Vagner  Alcantara  de  Oliveira  se  disponibiliza  e  diante 

 da  negativa  das  entidades  presentes,  solicita-se  convidar  outras  entidades  e  que  não  necessariamente 

 precisa  ser  conselheiro  do  CMAS  e  sim  a  entidade  estar  inscrita  neste  Conselho;  ofício  nº  62/2021 

 CREAS,  assunto:  solicitação  de  desligamento  do  CMAS  da  conselheira  Beatriz  Venancia  Dias 

 Gonçalves  Silva.  Sem  mais  a  acrescentar,  encerra-se  a  reunião  às  11hrs  e  05  min,  e  eu,  Daiana 

 Barbosa da Silva Rocha, redijo a presente ata em concordância dos membros supracitados. 

 Daiana Barbosa da Silva Rocha 
 Secretária Executiva CMAS/EG 
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