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Aos  quatro  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  aconteceu  por  meio  de                      

videoconferência,  no  aplicativo  Google  Meet,  a  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  de              
Assistência  Social.  Estiveram  on-line,  na  sala  do  aplicativo,  a/os  conselheiros.:   Sra.  Carla              
Cristina  Tonello  de  Lima,  Sra.  Sônia  Maria  Damião,  Sra.  Talita  Caboclo  Nunes,  Sra.               
Adriele  Paiva  de  Sousa  Silva,  Sra.  Adriana  Salmazo,  Sr.  Leandro  de  Oliveira              
Gonzaga,  Sra.  Glauce  Rocco  Parazzi,  Sra.  Marli  Ferreira  da  Silva  e  Sra.  Michela               
Fonseca  da  Silva  e,  na  qualidade  de  convidados,  a  Sra.   Sabrina  Cordeiro  de  Almeira,                
Coordenadora  Técnica  e  Administrativa  da  Associação  SOS  Cristão ,   o  Sr.  Cristian  Steiner              
Molina,   Técnico  em  Gestão  da  UGMDS ,  e  a  Sra.  Giany  Aparecida  Póvoa,   Gestora               

Executiva  de  Desenvolvimento  Social  e  Conselhos  de  Direitos.  Faltaram  à  reunião,  sem              
justificativa  prévia,  os  representantes  da  Unidade  Gestora  Municipal  de  Saúde  e  os              

representantes  da  APAE.  Às  9:07  horas,  em  segunda  chamada,  a  reunião  foi  aberta  pelo                
presidente,  Sr.  Leandro,  que  apresentou  os  assuntos  a  serem  tratados,  conforme  pauta              

contida  na  convocação:  *  Composição  da  Comissão  Organizadora  da  Conferência            

Municipal  de  Assistência  Social;  *  Composição  da  Comissão  de  Prestação  de  Contas  e,  *                
Votação  do  Plano  de  Contingência  do  SUAS  de  Várzea  Paulista  para  Atuação  na  Situação                

de  Emergência  em  Saúde  Pública  em  Decorrência  do  COVID-19  no  Ano  de  2021.  O  Sr.                 
Leandro  e  a  Sra.  Giany,  apresentaram  as  atribuições  das  comissões  a  serem  formadas,               

informando  aos  presentes  que  a  Unidade  Gestora  Municipal  de  Desenvolvimento  Social             

com  apoio  da  estrutura  do  Executivo,  oferecerão  todo  suporte  técnico/administrativo            
necessário  para  o  desempenho  de  suas  atividades.  Após  os  esclarecimentos,  o             

Presidente,  Sr.  Leandro,  abre  espaço  aos  conselheiros  para  manifestações  de  interesse  na              
composição  da  Comissão  Organizadora  da  IX  Conferência  Municipal  de  Assistência  Social.             

Após  um  tempo  sem  manifestações,  os  conselheiros  Sr.  Leandro,  Sra.  Carla  e  Sra  Adriele,                

se  colocam  à  disposição  para  assumir  as  funções  na  comissão,  ficando  vaga  uma  cadeira                
para  a  sociedade  civil,  a  ser  oferecida  para  os  representantes  da  APAE,  que  não  estavam                 

presentes.  Em  seguida,  o  Sr.  Leandro  abre  espaço  para  manifestações  de  interesse  na               
composição  da  Comissão  de  Prestação  de  Contas.  A  Sra.  Sônia,  da  Guardinha,  e  a  Sra.                 

Michela,  da  UGMAJC,  manifestam  interesse  em  participar.  Na  ausência  de  outros             

interessados,  a  Sra.  Adriele,  da  UGMDS,  se  prontifica  a  participar,  ficando  uma  cadeira               
vaga,  para  os  representantes  da  sociedade  civil,  que  também,  na  ausência  de              

manifestações  de  interesse,  se  sugeriu  ofertar  aos  conselheiros  representantes  da  APAE.             
Em  seguida,  a  Sra.  Giany  apresentou  ao  conselho,  de  forma  detalhada,  o  Plano  de                



CONSELHO   MUNICIPAL   DE   ASSISTÊNCIA   SOCIAL   DE   
VÁRZEA   PAULISTA   

  
Contingência  do  SUAS  de  Várzea  Paulista  para  Atuação  na  Situação  de  Emergência  em               

Saúde  Pública  em  Decorrência  do  COVID-19  no  Ano  de  2021.  A  seguir,  foi  aberta  a                 
palavra  aos  conselheiros  para  manifestações  e  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos.  A             

conselheira  Sra.  Carla,  pediu  esclarecimento  sobre  o  real  número  de  vagas  na  instituição               

CETEC  e  a  Sra.  Giany  respondeu  que  Plano  reproduz  o  número  de  vagas  que  consta  no                 
contrato  entre  a  CETEC  e  a  Prefeitura.  Não  havendo  mais  manifestações,  o  Plano  foi  posto                 

em  votação  e  aprovado  por  unanimidade.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar  o  Sr.  Leandro                 
agradeceu  a  todos  pela  presença  e  deu-se  por  encerrada  a  reunião.  E,  se  achada  de                 

acordo,  será  assinada  por  mim,  Cristian  Steiner  Molina,  que  lavrei  a  presente  ata,  e  pelos                 

demais  membros  do  Conselho  Municipal  da  Assistência  Social  que  estiverem  presentes             
nesta   reunião.   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

  
  

Cristian   Steiner   Molina   __________________________________   

Leandro   de   Oliveira   Gonzaga   __________________________________   

Carla   Cristina   Tonello   de   Lima   __________________________________   

Sônia   Maria   Damião   __________________________________   

Talita   Caboclo   Nunes   __________________________________   

Adriele   Paiva   de   Sousa   Silva   __________________________________   

Adriana   Salmazo   __________________________________   

Luiz   Antonio   Lopes   Garcia   __________________________________   

Valdirene   Camilo   Alves   Miranda   __________________________________   

Glauce   Rocco   Parazzi   __________________________________   

Marli   Ferreira   da   Silva   __________________________________   

Michela   Fonseca   da   Silva   __________________________________   

    

    


