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Conselho Municipal de Assistência Social – C O M A S 

São Mateus – ES 

Criado por Lei Municipal Nº 472/1996 

 

 

ATA Nº 019/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 19/11/2019 – Horário 14:00 horas 

 

Às quatorze horas do dia dezenove de novembro de 2019, na sede da Secretaria Municipal de 1 

Assistência Social de São Mateus, situada à Rua Dr. Ademar de Oliveira Neves, nº 100, Boa 2 

Vista, São Mateus/ES - CEP: 29931- 020, reuniram-se os conselheiros nomeados pelo 3 

Decreto nº 9.992/2018. Representante GOVERNAMENTAL: representante da Secretaria 4 

Municipal de Assistência Social, a Sra. Rosimar de Oliveira Silva – Titular; representante da 5 

Secretaria Municipal de Educação, a Sra. Sandra Adriana Scarpatti – Titular e representante 6 

da Secretaria Municipal de Gabinete, a Sra. Tairini Zani – Titular. Representantes das 7 

ORANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: representante do Centro Cultural Araçá, o Sr. 8 

Edercival Mesquita – Suplente; representante da Associação de Pais e Amigos dos 9 

Excepcionais – APAE,  a Sr.ª Michelle Alves Muniz – Titular; representante da Cáritas 10 

Diocesana, a Sra. Marizabel Venturini Signorelli – Suplente; o representante dos usuários da 11 

Política de Assistência Social, o Sr. Carlos Sérgio Rodrigues de Souza – Titular e o 12 

representante da FAMMAPOSAM, o Sr. Carlos de Jesus Silva – Titular. Presente a Sra. 13 

Camila Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos Conselhos e demais que assinaram a lista de 14 

presença.  Pauta nº 01: Apreciação da ata da reunião ordinária de 21 de maio de 2019 e 15 

reunião extraordinária de 25 de março de 2019; Pauta nº 02: Apreciação da minuta de projeto 16 

de lei que altera a Lei nº 472/1996 – Criação do Conselho Municipal de Assistência Social; 17 

Pauta nº 03: Apreciação do preenchimento do Censo SUAS de 2019; Pauta nº 04: 18 

Informações das Gerentes da Proteção Social Básica e Especial, referente aos benefícios 19 

eventuais; Pauta nº 05: Retificação da ata de reunião ordinária de 11 de novembro de 2017 e 20 

resolução do COMAS nº 21/2017, que aprova a Prestação de Contas do Co-Financiamento 21 

Estadual destinado ao custeio dos Benefícios Eventuais e dos Serviços Continuados da 22 

Assistência Social – exercício 2016; Pauta nº 06: Apreciação do Plano de Trabalho e Termo 23 

de Referência – RENOVA; Pauta nº 07: Apreciação da prestação de contas de termo de 24 
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fomento nº 9064/2018, celebrado entre SETADES e a Sociedade Santa Rita de Cássia; Pauta 25 

nº 08: Parecer da Comissão de Inscrição e Fiscalização referente a Sociedade Santa Rita de 26 

Cássia; Pauta nº 09: Parecer da Comissão de Inscrição e Fiscalização referente a solicitação 27 

de inscrição do Centro Cultural Araçá; Pauta nº 10: Apreciação das alterações dos Planos 28 

Políticos Pedagógicos das Unidades de Acolhimento São Mateus e Vista do Cricaré; Pauta nº 29 

11: Outros Assuntos de interesse do colegiado. Pauta nº 01: A secretária executiva do 30 

COMAS realizou a leitura da ata da reunião extraordinária de 25 de março de 2019, em que 31 

foi aprovada por unanimidade pela plenária, não foi possível a leitura da ata da reunião 32 

ordinária de 21 de maio de 2019. Pauta nº 02: O referido ponto de pauta foi remanejado para 33 

a próxima reunião ordinária do COMASSM. Pauta nº 03: O Censo suas foi preenchido 34 

juntamente com os conselheiros presentes, na ocasião foi possível realizar uma análise dos 35 

pontos que necessitam de melhorias para ano de 2020, como a intensificação no 36 

acompanhamento dos Programas de Transferência de Renda e o acompanhamento e 37 

fiscalização das entidades socioassistenciais. Segue cópia do Censo SUAS preenchido em 38 

anexo.  Pauta nº 04:  Tendo em vista a necessidade de uma discussão mais ampla nos demais 39 

pontos de pauta, o referido ponto de pauta foi adiado. Pauta nº 05:  A gerente Administrativa 40 

da Secretaria Municipal de São Mateus, a Sra. Adébora Moura Trevisani, relatou que houve 41 

um erro de digitação na prestação de contas do cofinanciamento do Governo Estadual do 42 

Sistema Único de Assistência Social – Ano de 2016, em que os valores pagos com pessoal – 43 

equipe de referência com o recurso do piso fixo de Média Complexidade – PAEFI/CREAS,  44 

informado na planilha foi correspondente à R$ 246.011.41 (duzentos e quarenta e seis mil 45 

onze reais e quarenta e um centavos), sendo o valor correto  R$ 24.611.41 (vinte e quatro mil 46 

seiscentos e onze reais e quarenta e um centavos). Portanto o saldo financeiro apurado não é 47 

de R$ 320.264,52 (trezentos e vinte mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois 48 

centavos) e sim R$ 541.664.52 (quinhentos e quarenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro 49 

reais e cinquenta e dois centavos). A Sra. Adébora apresentou o extrato bancário que 50 

comprovou o valor. A plenária aprovou por unanimidade a retificação dos valores pagos com 51 

pessoal – equipe de referência com o recurso do piso fixo de Média Complexidade – 52 

PAEFI/CREAS e do saldo financeiro apurado. Pauta nº 06: A conselheira Rosimar 53 

apresentou o plano de trabalho do município de São Mateus-ES para a execução do Plano 54 

Municipal de reparação em Proteção Social, que será executado juntamente com a Fundação 55 

Renova. A Fundação Renova repassará recursos financeiros para o Fundo Municipal de 56 

Assistência Social-FMAS, que consistirá na contratação de 2 (duas) equipes, ou seja, 08 (oito) 57 

profissionais: 04 (quatro) Assistentes Sociais, 02 (dois) Psicólogos e 02 (dois) auxiliares 58 
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administrativos para atuarem nos CRAS e CREAS para atendimento das comunidades 59 

impactadas pelo rompimento da barragem de Mariana-MG. O recurso também será destinado 60 

à compra de materiais permanentes e de consumo.  Serão contratados 2 (dois) motoristas para 61 

conduzirem os três veículos que serão alugados pela Fundação Renova. A Conselheira 62 

Rosimar esclareceu que de acordo com o direcionamento da Gestora da pasta da Secretaria 63 

Municipal de Assistência Social, a Sra. Marinalva Broedel Machado de Almeida, as equipes 64 

serão contratadas de acordo com o Processo Seletivo do SUAS realizado no ano de 2019. A 65 

SEMAS apresentará prestação de contas a Fundação Renova com periodicidade de 3 (três) 66 

meses. A conselheira Michelle questionou se o COMAS terá que aprovar a prestação de 67 

contas que será encaminhada a Fundação Renova. A Presidente Rosimar informou que a 68 

RENOVA não prestou tal informação, mas que subtende que como o COMAS é responsável 69 

pela fiscalização do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, os conselheiros deverão 70 

acompanhar a execução e avaliar a prestação de contas, ficando acordado que encaminhará 71 

um e-mail a Fundação Renova questionando se os mesmos irão solicitar a aprovação do 72 

conselho na prestação de contas. O Plano de Trabalho completo segue em anexo a presenta 73 

ata.  Pauta nº 07:  A conselheira Tairini juntamente com a Conselheira Rosimar, relataram 74 

que a Comissão de Orçamento e Financiamento, reuniu-se para analisar a prestação de contas 75 

de termo de fomento nº 9064/2018, celebrado entre Secretaria de Trabalho, Assistência e 76 

Desenvolvimento Social - SETADES e a Sociedade Santa Rita de Cássia, e solicitaram as 77 

seguintes alterações e documentos: Refazer o relatório de execução do objeto, condizente com 78 

o objeto pactuado no plano de trabalho; apresentar a planilha físico-financeira (detalhada);  os 79 

relatórios de monitoramento e avaliação não condizem com o objeto pactuado;  no relatório 80 

fotográfico, algumas fotos de alimentos não possuem legenda;  as fotos em preto e branco 81 

dificulta a análise e apresentar as documentações em ordem cronológica de pactuação e 82 

execução.  Foi encaminhado à ILPI o OF. COMAS/SM Nº 061/2019, solicitando as alterações 83 

com o prazo de entrega até o dia 18 de novembro de 2019. A secretária executiva informou 84 

que a entidade não protocolou as alterações até a presente data. Pauta nº 08: A Sra. Rosimar 85 

relatou que a Comissão reuniu-se e realizou a visita na Sociedade Sana Rita de Cássia, mas 86 

que ainda não foi possível a construção do relatório e parecer. Pauta nº 09: A Sra. Rosimar 87 

relatou que a Comissão reuniu-se e realizou a visita no centro Cultural Araçá, mas ainda não 88 

foi possível a construção do relatório e parecer. Pauta nº 10:  A conselheira Sandra Adriana 89 

Scarpatti ficou responsável pela análise das alterações do Plano Político Pedagógico das 90 

Unidades da Acolhimento e apresentar na próxima reunião do COMAS. Pauta nº 11: Nada 91 

havendo mais a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, eu Camila Côgo Bonomo, 92 

Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai 93 
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assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. São Mateus-ES, dezenove de novembro de 94 

2019.  95 

 

 

Rosimar de Oliveira Silva        Camila Côgo Bonomo 
Presidente Interina do COMAS                  Secretária Executiva do COMAS 

 

 

 

 

Sandra Adriana Scarpatti                              Tairini Zani 

Titular –Secretaria de Educação                         Titular – Secretaria de Gabinete 

 

 

                   
 

 

 

Marizabel Venturini Signorelli                         Carlos de Jesus Silva                                     
Cáritas Diocesana – Suplente                              Titular –FAMMAPOSAM            

 

 

 

 

 

Edercival Mesquita                                 Michelle Alves Muniz        

Suplente – Araçá                                                 APAE – Titular 

 

 

 

 

 

Carlos Sérgio Rodrigues de Souza 

Titular – Usuários  

 

 

 

 


