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Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de 2021, às 14h00, aconteceu a 250ª reunião 

extraordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Cotia, realizada por 

videoconferência através da plataforma Zoom em razão da Pandemia do COVID-19. Participaram 

da reunião os seguintes membros: Adriano Pires e Gabriel Felix; Secretaria de Educação: Robert 

Carvalho; Secretaria de Saúde: Rosilene Ribeiro da Costa; Secretaria da Fazenda Daniela 

Caroline, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Justiça: Stella C. Gioielli. Da Sociedade Civil: Mariza 

Rodrigues Ferrares, Priscilla Soares, Rosangela Dias de C. Rodrigues, Janice Jane Testa Silva, 

Jaqueline Eugenio, Solange Ramirez e Claudia Custódio. Houve justificativa de ausência do 

Conselheiro titulares   Leandro Marques. A reunião contou com a participação da Gestora do 

Bolsa Família, Raquel de Jesus e contou também com representantes da OSCs, inscritas no 

CMAS. 
 

A reunião foi convocada para tratar da seguinte pauta:  

1- Leitura e aprovação da ATA da 249ª Reunião Ordinária;  

2- Reprogramação FEAS;  

3- PMAS;  

4- Renovação de Inscrição no CMAS; 

5- Extrato do FMAS do mês de 2020;  

6- Assuntos Gerais. 

a. Ciência do Decreto Municipal nº 8.872/2021; e 

b. Indicação para a Instancia de Controle Social – ICS. 

 

O presidente Adriano Pires deu inicio a reunião, apresentando o primeiro item da pauta. Foi feito a 

leitura da ata, passando a seguir à votação, ficando aprovado por unanimidade. 

Passando para o item seguinte da pauta, o Conselheiro Gabriel Felix explanou acerca da 

reprogramação do FEAS. Por conta da readequação do serviço relativo a Proteção Social Básica, 

mais especificamente, a adequação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

a modalidade online, bem como dos juros, o saldo remanescente do exercício anterior é de R$ 

93.046,63 (noventa e três mil quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) a qual pretende-se 

gastar com o quadro de Recursos Humanos do CRAS Monte Serrat. Ainda foi explicado que os 

pagamentos para tal finalidade se darão em 6 vezes. Ainda nessa seara, em relação a Proteção 

Especial de Alta Complexidade, devido a glosas aplicadas as entidades, o saldo remanescente é de 

R$ 4.961,77 (quatro mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), no qual se 

pretende pagar o Recursos Humanos do Acolhimento Municipal. Foi posto em votação pelo 

presidente, sendo a reprogramação aprovado por unanimidade.  

Dando seguimento, ainda com a palavra o conselheiro Gabriel Felix apresentou a mudança no 

PMAS. Segundo o Conselheiro, a mudança ocorreu por conta da desistência em executar o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por parte da OSC Wantuil de Freitas. Dessa 

forma, retira-se do PMAS o valor equivalente ao serviço em comento, que é de R$ 48.000,00 

(quarenta e oito mil reais), que seria onerado do FUCONDI. Foi colocado em votação a 

readequação do PMAS, ficando aprovado por unanimidade. 



 

            
Em sequência, o presidente Adriano falou sobre a Renovação e Inscrição no CMAS, pauta 

seguinte da reunião. O mesmo explicou sobre a necessidade da expedição de resolução para tratar 

dos pedidos de renovações e novas inscrições no CMAS. Cumpre anotar que foi alterado o caput 

art. 8ª da Resolução CMAS nº 172/19, passando a ser online a entrega das documentações 

necessárias para os procedimentos supramencionados. Após a leitura da Resolução, foi posta em 

votação, sendo aprovada por unanimidade. 

A seguir foram tratados os assuntos gerais, onde a vice-presidente, Rosangela Dias, compartilhou 

os extratos do FMAS para a ciência da plenária. O valor que consta em conta é de R$ 

2.213.122,12 (dois milhões duzentos e treze mil cento e vinte e dois reais e doze centavos), 

conforme extrato anexo. Finalizando a reunião extraordinária, a conselheira Raquel explicou à 

plenária a importância da Instância de Controle Social – ICS, bem como a importância de ter 

profissionais da área da saúde, educação e da assistência social. Ficou acordado que os 

conselheiros que representam as secretarias supramencionadas fariam parte do ICS. Ainda nessa 

seara, farão parte dessa comissão as conselheiras representando a sociedade civil Solange 

Ramirez, Mariza Rodrigues Ferrares, Priscilla Soares e Claudia Custódio. O presidente mencionou 

a importância de fazer o decreto para a nomeação e assim que estiver disponível encaminhará para 

a ciência da plenária. 

A reunião foi encerrada as 15:03h e para constar segue assinada pelo presidente e vice-presidente 

do CMAS. 
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