
 

            
 

Ata da 251ª Reunião Ordinária do CMAS 

Conselho Municipal de Assistência Social – 19 de abril de 2021 

 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de 2021, às 14h00, aconteceu a 251ª 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 Antônio 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:  

 Leitura e aprovação das Atas da: a. 21ª Reunião Extraordinária;  

 b. 250ª Reunião ordinária; e  

 c. 7ª Reunião Conjunta.  

 2. Apresentação do relatório do Grupo de Trabalho Misto;  

 3. Conferencia Municipal de Assistência Social 2021 (EIXOS); e  

 4. Alteração na Resolução CMAS nº 29/2014.  

• Leitura e aprovação das Atas da: a. 21ª Reunião Extraordinária; b. 250ª Reunião ordinária; e  c. 7ª 

Reunião Conjunta. As atas foram encaminhadas a todos os membros do CMAS para leitura antes da 

reunião, sendo apresentada para votação, restando aprovadas, todas por unanimidade. 

• Prestação de contas da Proteção Social Especial do demonstrativo físico financeiro de 2019. O Gestor 

de parcerias, Gabriel Felix, explicou que por ocasião do preenchimento do Demonstrativo Físico-

Financeiro referente ao exercício de 2019 não foi preenchido o bloco da proteção social especial, devido 

à ausência do mesmo no SUASWEB. Ademais, já no exercício de 2021 foi feito um questionamento ao 

FNAS, sobre a questão supracitada, por meio de envio de oficio ao órgão responsável, tendo sido 

concedido um prazo para a inserção das informações no sistema, agora de forma completa. Gabriel 

apresentou então no documento contemplando dados sobre o saldo de recursos disponíveis no fim do 

exercício de 2018, consequentemente disponíveis para o exercício de 2019 foi de R$ 611.802,07 em 

2019, somado as receitas do ano, totalizaram o valor de R$ 919.947,57, tendo sido executado no mesmo 

período o montante de R$ 545.164,89, conforme detalhamento abaixo.  

Parecerias: R$ 348.000,00 (SAICA /serviços com idosos); 

Geral: R$ 162.577,89 (pagamentos de aluguel, água material de consumo e outras despesas); 

Equipamentos Permanentes: R$ 1.022,56 (compras de material permanente para os equipamentos na 

proteção especial). 

Ademais, o saldo ao final de 2019, foi de R$ 374.782,68 (passível de reprogramação para o exercício de 

2020). 

A comissão especial do CMAS analisou os processos e deram parecer favorável aos processos, 

conforme a fala os representantes Robson Dias e Solange Ramirez. 

Após apresentação, o presidente colocou em votação, ficando aprovado por unanimidade. 

2. Apresentação do relatório do Grupo de Trabalho Misto. O presidente pediu para a Representante 

da Assa a apresentação do relatório. Kelen informou sobre a composição do grupo formado pelos 04 

Conselhos de Direito: CMAS/CMDCA/CMDI e CMDDPCD. Foi apresentado o modo que se deu o 

trabalho do GTM, bem como os eixos nos quais foram focados os trabalhos. Ademais, na elaboração do 

relatório final foi pensado cada faixa etária que compõe o SCFV, pensando todas as especificidades, 



 

            
bem como nos coletivos de PcD. Kelen ainda explicou que o relatório servirá de base para a elaboração 

de uma resolução por parte do CMAS que irá nortear os Editais feitos pela SDS no momento de 

pandemia.   

3. Conferência Municipal de Assistência Social 2021 (EIXOS). Foi falado sobre a prorrogação da 

data das Conferencias Municipais até 31 de agosto de 2021, o assunto será tratado pela Comissão 

responsável pela organização da Conferência. A Secretária Executiva pediu a atenção no sentido de 

planejar as ações e que o tema será pauta de todas as próximas reuniões do CMAS.   

4. Renovação de Inscrição das OSCs no CMAS. Foi apresentado as OSCs que tiveram parecer 

favorável pela Comissão de Análises para renovação de inscrição no CMAS, sendo elas: Cáritas Granja, 

Lar Escola Agrícola – A Semente e Instituto Adhara. A representante da Comissão, Rosangela Zanetti 

falou sobre os pareceres emitidos pela Comissão de Análise de Documentos, se dispondo a sanar 

eventuais dúvidas. Zanetti ainda destacou que as adequações precisam ser enviadas o quanto antes, pois 

facilitam e aceleram os trabalhos da Comissão. Foi explicado que nenhuma representante da Comissão 

analisa seu próprio processo. Passando para deliberação da plenária, todas as renovações apresentadas 

foram aprovadas, serão emitidos os respectivos certificados. A representante da ASSA, Kelen Garcia 

pediu a palavra para apresentar o assunto referente a apresentação de prestação de contas no sistema do 

CONAM. Disse que houve treinamento para utilização do sistema. Dividiu com todos que ao tentar 

prestar contas verificou que havia erros dentro da plataforma do CONANDA. Chamou a atenção no 

sentido de entrar no site do portal da transparência. Adriano complementou dizendo que estão mudando 

o sistema, estamos com problemas e já entramos em contato com a CONAM, reiterou sobre a fala da 

Kelen e pediu bom senso no sentido dos documentos e informações junto ao sistema, pois existe outros 

Órgãos que ficam ligados como Tribunal de Contas, Corregedoria, podendo até sofrer penalidades, 

dependo do caso. Se houver problemas devem entrar em contato com a Gestão, formalizando por e-mail. 

Gabriel reforçou o disposto no comunicado enviado, ponderando que outras cidades, conforme 

informações da CONAM, também tem solicitado adequações ao sistema e que devido à complexidade 

das alterações, essas demandariam algum tempo até a implementação e pleno funcionamento. Ademais, 

Adriano informou que problema com o sistema não impede os repasses e nem a apresentação das 

prestações de contas, quando possível. O presidente chamou a atenção no sentido de aguardar o parecer 

da Comissão de análises e que os pedidos de renovação passam pela plenária para aprovação. 

A reunião foi encerrada as 15:20h e para constar segue assinada pela presidente e secretário do CMAS. 
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