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Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2021, às 14h00, aconteceu a 21ª 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: SDS: Adriano Pires e Gabriel Felix; Secretaria de Educação: 

Leandro Marques; Secretaria de Assuntos Jurídicos e Justiça: Stella C. Gioielli, da Secretaria da 

Fazenda Daniela Caroline Oliveira. Da Sociedade Civil: Mariza Rodrigues Ferrarese, Priscilla 

Soares, Rosangela Dias de C. Rodrigues, Janice Jane Testa Silva, Jaqueline Eugenio, Solange 

Ramirez e Claudia Custódio e João Antônio da Silva, Leandro Marques. Não houve justificativa 

de falta dos Conselheiros ausentes. Contou com a presença de representantes das OSCs inscritas 

no CMAS, Juliana Gama da Abrahipe, Rosangela Zanetti do Instituto, Kelen Garcia da ASSA, 

Marisa Martins e Edith do Lar Criança Feliz. Com a palavra o presidente do CMAS, Adriano 

Pires, deu início a reunião justificando a necessidade da convocação da reunião extraordinária, 1. 

ciência e deliberação do CMAS acerca da emenda parlamentar que a Osc Fundação Mercedes de 

Andrade Martins- FADA, 2-. prorrogação do prazo para entrega dos balanços das OSCs inscritas 

no CMAS. O Conselheiro do CMAS e Gestor de Parcerias Gabriel Félix explicou para a plenária 

que em 2019 a FADA foi contemplada com uma emenda parlamentar, no valor de R$ 500.000,00, 

(quinhentos mil reais), com objeto de estruturação da rede de serviços do SUAS, destinada para a 

finalidade de custeio, esclarecendo a forma de como será feito. O município vai abrir um processo 

licitatório com base em uma planilha de materiais de consumo diversos, estipulados pela FADA e 

será dado entrada no processo de compras desses produtos. O Governo Federal faz a destinação do 

recurso, para custear esses materiais e é feito a destinação para a OSC, no período de um ano. Em 

2020 devido a pandemia houve paralisação no processo por parte do Governo Federal no Sincov, a 

partir daí a Secretaria de Gestão Estratégica (Depto. de convênios da prefeitura) tiveram que fazer 

uma atualização na planilha, questões de valores, cotações, para dar andamento ao processo. A 

representante da Fundação Mercedes, Marisa Martins de Sousa, com a palavra detalhou para a 

plenária acerca do projeto que é desenvolvido na FADA e sobre a emenda, citando que foi através 

do Deputado Paulo Freire, que vem abraçando a causa do autista. A emenda está em tramitação 

desde de 2019, houve mudança dentro do Ministério e com isso sempre era revista a planilha. A 

emenda será para o custeio e veio para aquisição de matérias necessários para execução do 

projeto. Marisa explicou que a arrecadação da FADA caiu muito e que esse recurso vem de 

encontro com as necessidades, pois a FADA quer voltar com núcleo infantil poder ajudar com 

maior número de vagas. Hoje para trabalhar com autista é necessária uma rotina constante. Marisa 

falou sobre as oficinas que a FADA oferece, destacando: cozinha pedagógica, padaria artesanal, 

oficina de artes, esporte, lava rápido, cinema adaptado, lavanderia, bocha, minimercado, 

informática, lavanderia, ginásio, cantinho da mãe e que a fundação tem uma rotina que a pessoa 

também possa fazer em casa. Agradeceu ao CMAS e ao setor de Convênios pela ajuda e disse 

torcer para que dê certo toda a estruturação. Foi solicitado informações de como foram realizadas 

as atividades em 2020 e como se dará em 2021, quanto aos gastos, pois o recurso no caso seria 

para alimentação e para as atividades, em princípio pressupõe que seja atendimento presencial. No 

momento de pandemia a preocupação que o valor deve ser gasto em 2021 se poderia ser estendido 

o prazo. A Conselheira Rosângela Dias levantou a questão do prazo para aquisição dos materiais, 

como no caso da alimentação, se a FADA não está desenvolvendo atividades presencias no 

momento, destacando que o prazo é de um ano, se teria possibilidade de prorrogação e sobre os 



 

            
preços a prefeitura costuma praticar se seriam valores altos. Adriano respondeu o que segue pela 

prefeitura três orçamentos falaram sobre itens quando compra alimentos por exemplo alimentação, 

hoje com oscilações. Marisa informou que sempre pedem a atualização das planilhas e que são 

cerca de 210 itens, não sabe se vão prorrogar. O Presidente esclareceu que o CMAS precisa 

deliberar a emenda por conta de recurso que entra nos cofres da Prefeitura, essa que será 

responsável por efetuar as compras. Gabriel falou sobre os valores, foi feita uma planilha 

descriminando os itens com custo médio do valor total que vai comprado pela OSC é de R$ 

510.848, 34 (quinhentos e dez mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), 

esse valor pode sofrer alteração, mas o valor limite é esse. O valor acima de R$ 500.000,00 é 

contrapartida do município. Gabriel explicou que precisa da deliberação do CMAS e precisa de 

declaração, assinada pelo presidente. Após devidos esclarecimentos, o presidente reiterou sobre as 

questões apresentadas, falou sobre a declaração em nome do conselho referente a aprovação dessa 

planilha, objeto da deliberação e que os documentos serão enviados ao Ministério e daí dá início 

ao processo de licitação no período de 12 meses não sabemos se pode ser prorrogado. A plenária 

aprovou por unanimidade na forma apresentada. Balanço Patrimonial. O presidente trouxe 

para a plenária a sugestão de prorrogação de entrega dos balanços das OSCs devidamente inscritas 

no CMAS para publicação gratuitamente na imprensa oficial do município. Explicou que o prazo 

era até o dia 30 de março, e com a nova proposta passaria para o dia 30 de abril. Apresentado a 

plenária foi a aprovada a mudança do prazo de entrega dos balanços passando para o dia 30 de 

abril. Assuntos fora de pauta. A conselheira Vivian Viana pediu a palavra falou o sobre o 

agendamento dos usuários da ASSA para atualização do NIS, junto ao CRAS, perguntou se seria 

por conta do feriado. Em resposta a representante do Adhara, Rosangela Zanetti disse que em 

conversa com a Servidora Raquel de Jesus, a mesma disse que devido a saúde de alguns 

funcionários vão rever a agenda do CRAS. Adriano lembrou que a central não está glosando os 

cadastros, devido a parceria. O presidente do Cmdca Gilmar J.Almeida, durante a reunião foi 

questionado sobre o prazo de entrega dos documentos daquele Conselho, devido os feriados 

antecipados Gilmar disse que poderia ser entregue no primeiro dia útil, pois não estava previsto o 

referido feriado. Houve questionamento acerca dos processos de isenção de taxas. Rosangela 

Zanetti, um dos documentos listados na Resolução de inscrição e renovação é a licença de 

funcionamento, que é uma coisa e isenção da taxa é outra, explicando que agora pode ser feita de 

forma de forma on line, Rede SIM, quando não precisa renovar bombeiro. O Conselheiro Gabriel 

fez convite para as OSCs para participar de um encontro virtual com a CONAN, responsável pelo 

desenvolvimento do sistema de transparência do terceiro setor, para apresentar a nova interface, 

será enviado o link. Sobre o sistema do CNEAS, Rosangela Dias levantou dúvidas quanto a 

atualização será verificada junto aos responsáveis. O presidente pediu a atenção para elaboração 

do documento que estão elaborando no grupo de trabalho misto. A reunião foi encerrada as 15:03h 

e para constar segue assinada pelo presidente e Secretário do CMAS. 
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