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ATA Nº 006/2022
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (02/05/2022), reuniram-se 

virtualmente pela plataforma Google Meet (https://meet.google.com/dfq-rfhz-mjros), os membros do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Guaíba/RS, para reunião ordinária. Os Conselheiros 
presentes foram: Aline Stolz (Presidente do CMAS/UAMG); Cinara Soares Abreu (CRESS);  Cora 
Silveira  (ASCAR); Daniela Konradt (SMAS);  Elaide Cristina de Jesus Silva (Secretaria Municipal 
de Educação); Eliane Silva da Silveira (Secretária Executiva CMAS-CRAS Zona Sul); Ernani Roggia 
(Secretaria Meio Ambiente, Planejamento e Gestão Territorial); Felipe Cardarelli de Oliveira 
(Gestão/SMAS); Lar Irmã Esther?; Luiza Rutkoski Hoff (Assessora Técnica SMAS); Rodrigo Seeling 
(Contador PMG); Rogenio Cavalar de Souza Filho (Secretário CMAS/APAE);  Rute Fróes de 
Oliveira  (Representante dos Usuários/APAE). Presidente Aline saudou aos presentes, 
agradecendo a presença de todos, dando início a reunião ordinária, conforme pauta do Ofício 
CMAS Nº 013/2022, enviado através de e-mail em 25/04/2022. Foi solicitada pela Presidente Aline 
à Secretária Executiva do CMAS a leitura da  Ata 004/2022, assim como a leitura da Ata 005/2022, 
as quais foram colocadas em votação e aprovadas pela plenária. Foi passada a palavra ao Sr. 
Felipe Cardarelli de Oliveira e para o Contador Rodrigo Seelig, para a conclusão da prestação de 
contas da SMAS/2022. Ficou acordado que será encaminhada a documentação de prestação de 
contas da SMAS/2022 para o e-mail do CMAS, pelo contador Rodrigo Seelig. Presidente Aline fez 
uma analogia sobre o que ocorre na SMS, que encaminha um relatório trimestral de contas, 
solicitando uma prévia do primeiro semestre da SMAS na reunião de 04/07/2022 para que este 
conselho consiga fazer um trabalho mais profícuo na análise da prestação de contas. Presidente 
Aline informou que está registrada na ata de janeiro de 2022, que estão faltados qualitativos na 
Prestação de Contas do SMAS do ano 2021 e por isso ainda a SMAS não realizou  prestação de 
contas de forma completa. Assessora Técnica Luiza Hoff informou que as contas foram 
apresentadas,  mas alguns dados ficaram de ser novamente apresentados. Sr. Felipe Cardarelli de 
Oliveira reafirmou que a prestação de contas da SMAS está completa. Ficou acordado que na 
reunião de 06/06/2022 será colocado em votação a prestação de contas da SMAS referente ao ano 
de 2021. Presidente Aline, questionou sobre o que está acontecendo com as Comissões que não 
estão fazendo os pareceres referentes aos Relatórios 2020 e Projetos 2021, que o atraso chegaram 
ao ponto do inadmissível e as responsabilizações serão apuradas. Solicitou que até a próxima 
sexta-feira - 06/05/2022, os pareceres da Comissão de Orçamento e Finanças que estão faltando 
sejam encaminhados para a plenária do CMAS. Informou que os Relatórios de 2021 e Projetos de 
2022 já estão chegando ao CMAS e que a Comissão de Normas iniciou o processo.  Conselheira 
Cris-Projari sugeriu que quando se encaminhe um email em resposta, fosse alterado o título do e-
mail, para que não fique a resposta da resposta, a fim de que se tenha uma agilidade de 
procedimentos junto às Comissões. Referente à Prestação de Contas para análise nas Comissões, 
a Presidente Aline informou que a Comissão de Normas questionou alguns quesitos as serem 
esclarecidos e as Comissões de Orçamento Público e Orçamentos Finanças devem ficar atentas 
que em breve deverão emitr os pareceres. Mais uma vez a Presidente solicitou empenho das 
comissões para encerrar os trabalhos de 2021 referente ao Plano de Trabalho - Ano 2021 e 
Relatório de Atividades - Ano 2020.Presidente relatou que esteve reunida com o Secretário de AS 
Norberto Guimarães, conversando sobre as emendas que devem ser analisadas pelo CMAS, dos 
trâmites que devem ocorrer até chegar no CMAS e que as entidades não devem ser prejudicadas 
pela falta de empenho de alguns funcionários da SMAS. Pesidente Aline questionou à sobre as 
impressões do Curso de Capacitação da Lei do SUAS. Conselheira Cinara ficou muito satisfeita 
com o curso, definindo-o bem ditático, sendo que todas as demandas foram sanadas pela 
painelista. Presidente Aline informou que outra capacitação está sendo analisada para o segundo 
semestre, tendo como sugestão de capacitação “o papel das comissões e as responsabilidades 
dos Conselheiros”. Conselheiro Rogenio questionou sobre a possibilidade de gravar as reuniões e 
a Presidente informou que enviou o Ofício CMAS Nº 015/2022 solicitando aplicativos que 
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atendessem essa demanda e que aguarda resposta da SMAS. Sem mais, eu, Rogenio Cavalar de 
Souza Filho - 1º Secretário do CMAS lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela 
Presidente Aline Stolz.

_____________________________

Rogenio Cavalar de Souza Filho

1º Secretário CMAS


