
 

            
 

Ata da 250ª Reunião Ordinária do CMAS 
Conselho Municipal de Assistência Social – 04 de março de 2021 

 
Aos quatro dias do mês de março do ano de 2021, às 14h00, aconteceu a 250ª reunião ordinária  
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 do CMAS – Poder Público: Secretaria de Desenvolvimento Social: Adriano 
Pires e Gabriel Felix; Secretaria de Educação: Leandro Marques; Secretaria de Saúde: Rosilene 
Ribeiro da Costa; Secretaria de Assuntos Jurídicos e Justiça: Stella C. Gioielli, Secretaria da 
Fazenda: Daniela Caroline S. Oliveira. Da Sociedade Civil: Mariza Rodrigues Ferrarese, Priscilla 
Soares, Rosangela Dias de C. Rodrigues, Janice Jane Testa Silva, Vivian Viana, Jaqueline 
Eugenio, Claudia Custódio, João Antonio da Silva. Contou também com a participação de 
representes das OSCs inscritas no CMAS, Rosangela Zanetti do Instituto Adhara, Kelen Garcia 
da ASSA, Rodrigo Lemes da APAE e representante do Criança Feliz, Sandra Yumi da Atitude de 
Amor, Marcela Stefenon, do Lar Emanuel, Paula Ataídes da Casa do Moinho, Silvana Bordignon 
do Lar Emanuel e Juliana Gama representante da Abrahipe e do Cotolengo. 
O presidente do Conselho iniciou a reunião apresentando a pauta:  

1. Leitura e aprovação da Ata 20ª - extraordinária de fevereiro/2021 
2. Prestação de contas final do FEAS 
3. 12ª Conferência Nacional 
4. Nomeação da Comissão de Políticas Públicas 
5. Grupo de Trabalho Misto 

1-Leitura e aprovação da Ata 20 - extraordinária de fevereiro/2021. O presidente apresentou 
a ata da 20ª reunião extraordinária do CMAS, em seguida colocou para deliberação da plenária, 
ficando aprovada. 
2 - Prestação de contas final do FEAS O presidente passou a palavra para o Gabriel Felix, 
conselheiro suplente e representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, que apresentou 
a Prestação de Contas FINAL, referente aos recursos recebidos do Fundo Estadual da 
Assistência Social no decorrer do exercício de 2020. Primeiramente, Gabriel explanou sobre os 
recursos utilizados no âmbito da proteção social básica, em que entre as receitas de 
recebimentos e juros acumulados totalizou o montante de R$ 374.670,25, que foram 
direcionados para o custeio do SCFV executado via Termos de Colaboração pelas Organizações 
da Sociedade Civil. Ressaltou ainda que devido as adequações efetuadas nos repasses em 
decorrência da Pandemia, quando os serviços passaram a ser executados de forma remota, 
houve um crédito no encerramento do exercício, no valor de R$ 93.046,63. Tendo sido aprovada 
a sua reprogramação na reunião anterior. Outrossim, o montante efetivamente gasto em razão 
da situação supracitada foi de R$ 281.623,62. 
Ademais, Gabriel explanou sobre a utilização dos recursos destinados a Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade, que foram repassados integralmente para custeio dos serviços 
de ILPI executados por entidades no âmbito do município mediante Termos de Colaboração. Foi 
então apresentado para a plenária o arquivo onde demonstrou-se receitas totais de R$ 
263.756,92, tendo sido efetivamente executado um montante de R$ 258.795,15 e com um saldo 
final de R$ 4.961,77. Este último também reprogramado para utilização no exercício de 2021, 
consoante deliberação do colegiado do CMAS.  
Por conseguinte, o documento foi colocado para deliberação da plenária, tendo sido aprovado 
por unanimidade    
3 - 12ª Conferência Nacional. O presidente apresentou documento enviado pelo CNAS com 
informações acerca da 12ª Conferencia da Assistência Social, cujo tema é “Assistência Social: 
Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades 
e garantir proteção social", cuja datas de realização da conferência municipal é entre 12 de abril 
de 2021 até 30 de julho de 2021. Após discussão, ficou definida a Comissão Organizadora da 
Conferencia Municipal de Assistência Social, formada com a seguinte composição: Kelen Garcia, 
na figura de relatora, Rosangela Dias de Carvalho Rodrigues, Rosilene Ribeiro da Costa, 



 

            
Rosangela Zanetti e Silvana Bordignon Meduneckas, representante do Lar Emmanuel como 
convidada. 
4 - Nomeação da Comissão de Políticas Públicas. O Presidente falou sobre a importância de 
se ter uma Comissão de Políticas Públicas no Conselho para poder pensar políticas mais 
benéficas ao município. A Comissão ficou formada com pelos seguintes membros: Priscila 
Soares, Vivian Viana, Adriano Pires e Rosilene Ribeiro da Costa. 
5-Grupo de Trabalho Misto. Ainda com a palavra, o presidente falou sobre o Grupo de 
Trabalho Misto, grupo de trabalho formado por integrantes de todos os conselhos municipais 
vinculados ao Desenvolvimento Social. Ademais, tal GT foi criado a partir do Ato da Diretoria do 

CMAS nº 01/2021 e conta com os seguintes membros: Cláudia Silva Custódio Freitas e 
Priscila Soares - Representantes do CMAS; Solange Moreno Ramirez da Silva, 
Jaqueline Eugênio e Rodrigo Lemes Moreira - Representantes do CMDCA; Kelen Garcia 
- Representante do CMDI; e Marisa Martins de Souza Ribeiro - Representante do 
CMDDPCD. O Grupo de Trabalho Misto irá auxiliar o CMAS na elaboração de Resolução que 
irá nortear os SCFV para o segundo semestre do ano de 2021. Cumpre anotar que o referido GT 
deverá emitir seu parecer até 20 de abril de 2021. 
A reunião foi encerrada as 15:05h e para constar segue assinada pela presidente e secretário do 
CMAS. 
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