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ATA Nº 007/2022
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois 06/06/2022), 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); Cristina da Silva Araújo (Projari); Deyse Poglia Freitas (SMS); Elaide Cristina de 
Jesus Silva (SME);  Eliane Silva da Silveira (Secretária Executiva CMAS-CRAS Zona Sul); Ernani 
Roggia (SEMAPLAGT); Fabiane Santana (Assistente Social da SMAS); Luiza Rutkoski Hoff 
(Assessora Técnica SMAS);  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 018/2022 enviada através de e-mail em 03 de junho de 2022. Aberta a reunião foi 
solicitada pela Presidente  a leitura da ATA CMAS Nº 006/2022 pelo Secretário Rogenio, o qual 
informou que não poderia fazer porque a cita ata não tinha sido finalizada. Foi passada a palavra 
para a Assistente Social Fabiana Santana, Assistente Social da SMAS, para apresentação à 
plenária do Projeto Família Acolhedora, o qual ainda está em fase de adaptações de redação para 
ser enviado ao Legislativo. Após questionamentos e sugestões feitos pelos Conselheiros Ernani e 
Elaide, a Presidente informou que anteriormente já havia enviado suas sugestões ao projeto. O 
projeto foi colocado em votação e aprovado pela plenária. Luiza Hoff  apresentou as conclusões 
sobre Comitê Gestor do Programa Auxílio Brasil/CADUNICO - SMAS, o qual teve sua primeira 
reunião dia 25/05/2022. Presidente convidou a todos para participarem da próxima reunião que 
ocorrerá em 29/06/2022 no auditório da SME, às 13h30, presencialmente. Conselheira Cinara se 
colocou à disposição para participar. Presidente retomou a prestação de contas Ano 202 da SMAS, 
a qual foi colocada em votação e aprovada pela plenária. Presidente  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, que as entidades estão na sua razão de cobrar deste conselho as devidas 
providências e que marcará uma reunião com todos os integrantes das comissões e das entidades 
para esclarecimentos de todas as partes. Sobre a Página Facebook do CMAS, a responsabilidade 
exclusiva de atualizações será da Segunda Secretária Cinara, que deve estar em contato constante 
com a Secret. Executiva Eliane. Presidente informou que recebeu Ofício Nº 8/2022 da Assobecaty 
referente aos 9 Anos do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Guaíba, o Projeto Ajeum Ilerá 
- ASSOBECATY, evento virtual que abriu as comemorações dos 34 anos de identidade jurídica de 
88 anos de existência e que participou representando o CMAS; que recebeu um Email  do SIGTV 
informando que nosso minucípio e secretaria não estão com inscrição atualizada nesse sistema e 
solicitou que a Assessora Técnica tome providências. Nada mais havendo, eu, Rogenio Cavalar de 
Souza Filho - 1º Secretário do CMAS lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela 
Presidente Aline Stolz.
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