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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 006/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 25/03/2019 – Horário 08:30 horas 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia 25 de março de dois mil e dezenove, na sede da Secreta-1 

ria Municipal de Assistência Social de São Mateus, situada à Rua Dr. Ademar de Oliveira Ne-2 

ves, nº 100, Boa Vista, São Mateus/ES - CEP: 29931- 020 reuniram-se os conselheiros nome-3 

ados pelo Decreto nº 9.992/2018. Representantes GOVERNAMENTAIS: representante da 4 

Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Débora Brumatti Coutinho - Suplente; representante da 5 

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

da Secretaria Municipal de Finanças, a Sra. Vera Lúcia Jorge de Oliveira – Titular. Represen-7 

tantes da SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: representante de entidade que atua na 8 

área da pessoa com deficiência – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Ma-9 

teus – APAE, a Sra. Michelle Alves Muniz -Titular; representante da Cáritas Diocesana de 10 

São Mateus, a Sra. Marizabel Venturini Signorelli - Suplente; representante dos Movimentos 11 

Populares Organizados – FAMMAPOSAM, o Sr. Carlos de Jesus Silva – Titular  e o represen-12 

tante dos usuários da Política de Assistência Social, o Sr. Carlos Sérgio Rodrigues de Souza – 13 

Titular. Presente a Sra. Camila Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos Conselhos e os de-14 

mais que assinaram a lista de presença. Pauta nº 01: Relato da Comissão para acompanha-15 

mento do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, referente à reunião no CRAS Quilom-16 

bola. Pauta nº 02: Retorno do OF. COMAS/SM Nº 006/2019 – Reitera Ofício que solicita 17 

parecer técnico da Gestão, referente à caracterização dos atendimentos da Associação de Mo-18 

radores Nova Esperança. Pauta nº 03: Apreciação do Plano de Trabalho da Sociedade Santa 19 

Rita de Cássia referente à Emenda Parlamentar nº 76, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e nº 20 

77, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser encaminhado a SETADES. Pauta nº 04: Apreciação 21 

do Plano de Trabalho da Cáritas Diocesana de São Mateus referente à Emenda Parlamentar nº 22 

46, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser encaminhado a SETADES. Pauta nº 05: 23 

Apreciação do Plano de Trabalho da APAE São Mateus referente às Emendas Parlamentares 24 

nº 70, 238, 531 e 705, no valor total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) a serem en-25 
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caminhadas a SETADES. Pauta nº 06: Apreciação do relatório de atividades referente a 2018 26 

e Planejamento Operacional para 2019 da Cáritas Diocesana de São Mateus. Pauta nº 07: 27 

Outros assuntos de interesse do colegiado. O Presidente iniciou a reunião, proferindo as boas-28 

vindas. Pauta nº1:  O conselheiro Carlos de Jesus relatou que foi realizado reunião na Asso-29 

ciação de Moradores Nova Vista, juntamente com a Gerente de Benefícios da Secretaria Mu-30 

nicipal de Assistência Social a Sra. Bianca. O conselheiro relatou que a Associação de Mora-31 

dores de Nova Vista expôs que os agricultores não estão conseguindo se organizar para a en-32 

trega dos alimentos. Foi discutido a importância da organização dos mesmos e que essa res-33 

ponsabilidade é dos agricultores. Ficou acordado que se os mesmos não se organizarem para a 34 

entrega, o conselho informará da situação a Companhia Nacional de Abastecimento – CO-35 

NAB. Pauta nº 2:  O Presidente informou que a gestão municipal protocolou o relatório refe-36 

rente à caracterização dos atendimentos da Associação de Moradores Nova Esperança. A 37 

Conselheira Michelle, sugeriu que a resposta referente à caracterização dos atendimentos da 38 

Associação de Moradores Nova Esperança, seja encaminhada para avaliação da Comissão 39 

Inscrição e Fiscalização. Agendada reunião da Comissão para o dia 28 de março de 2019 às 40 

15:00 horas. A Assistente Social, a Sra. Bibiana Gomes Ronchetti, enfatizou que a inscrição 41 

foi solicitada em 2018, e que a deliberação do Conselho referente à mesma, está sendo muito 42 

prolongada. A Conselheira Michelle informou que somente agora o Conselho recebeu retorno 43 

da Gestão para embasamento do parecer.  A plenária deliberou pela envio do relatório para a 44 

Comissão de Inscrição e Fiscalização. Pauta nº 3:  O presidente Fábio apresentou o plano de 45 

trabalho das Emendas Parlamentares Estaduais, de autoria do Sr. Deputado José Eustáquio de 46 

Freitas, destinadas à Sociedade Santa Rita de Cássia – Lar dos Velhinhos, no valor total de R$ 47 

80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que a emenda nº 076, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 48 

mil reais), LOA 2019, destina-se a investimento (Natureza: 4.4.50.42/Programa: 49 

08.244.0191.2239/ Ação: Reserva Técnica) e a emenda nº 077 no valor de R$ 20.000,00 (vin-50 

te mil reais), LOA 2019, destina-se a custeio (Natureza: 3.3.50.43/Programa: 51 

08.244.0191.2239/Ação: Reserva Técnica).  Objeto das emendas: Cooperação financeira do 52 

governo do estado do Espírito Santo para custeio dos profissionais celetistas, com encargos 53 

trabalhistas, aquisição de mobiliário para atendimento e transferência dos idosos com necessi-54 

dades especiais ou limitação de locomoção permanentes ou temporária entre cama, cadeiras 55 

de roda ou de banho, e outros. Equipamentos de televisão para os quartos dos idosos acama-56 

dos. Investimentos com finalidade de melhorar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 57 

Vínculos prestado a 18 (dezoito) usuários e ampliação da capacidade de atendimento deste. E 58 

aquisição de veículo para serviços e transporte de materiais diversos.  Após análise a plenária 59 
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aprovou por unanimidade o plano de trabalho referente as emendas parlamentares nº 076 e nº 60 

077. Pauta nº 4: A representante da Cáritas Diocesana a Sra. Catiucia Esteves, apresentou o 61 

plano de trabalho referente a Emenda Parlamentar Estadual, de autoria do Sr. Deputado Padre 62 

Honório, destinada a Cáritas Diocesana de São Mateus, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e 63 

cinco mil reais), sendo que a emenda Nº 46, LOA 2019, destina-se a custeio (Natureza: 64 

3.3.50.43/Programa: 08.244.0191.2239/Ação: Reserva Técnica).  Objeto: Cooperação finan-65 

ceira do governo do estado do Espírito Santo para custeio dos educadores sociais, auxiliares 66 

de serviços gerais e gêneros alimentícios. Investimentos com a finalidade de melhorar o servi-67 

ço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), prestado a 54 usuários e ampliação 68 

da capacidade de atendimento deste. Após análise a plenária aprovou por unanimidade o pla-69 

no de trabalho referente a emenda parlamentar nº 46. Pauta nº 5: A conselheira Michelle 70 

apresentou o plano de trabalho das Emendas Parlamentares  Estaduais, destinadas à Associa-71 

ção de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, no valor total de R$ 105.000,00 (cento e cin-72 

co mil reais), sendo que a emenda Nº 238 (Deputado Estadual Josias Mario da Vitória), no 73 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), LOA 2019, destina-se a investimento (Natureza: 74 

4.4.50.42/Programa: 08.244.0191.2239/Ação: Reserva Técnica) e as emendas Nº 070 (Depu-75 

tado Estadual José Eustáquio de Freitas), Nº 531 (Deputado Estadual Sérgio Majeski)  e Nº 76 

705 (Deputado Estadual Gildevan Fernandes) no valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco 77 

mil reais), LOA 2019, destina-se a custeio (Natureza:3.3.50.43/Programa: 08.244.0191.2239/ 78 

Ação: Reserva Técnica). Objeto: Cooperação financeira do governo do estado do Espírito 79 

Santo para custeio dos educadores sociais, gêneros alimentícios, serviços de luz (conta de 80 

energia), reforma das instalações elétricas (materiais e mão de obra), e aquisição de equipa-81 

mentos. Investimento com a finalidade de melhorar o serviço prestado a 150 pessoas com 82 

deficiência intelectual e múltipla.   Após análise a plenária aprovou por unanimidade o plano 83 

de trabalho referente as emendas parlamentares nº 238, nº 070, nº 531 e nº 705. Pauta nº 06: 84 

A conselheira Michelle relatou que a Comissão de Inscrição e Fiscalização, analisou o relató-85 

rio de atividades de 2018 e plano de trabalho de 2019 da Cáritas Diocesana, e observou a que 86 

a entidade não identificou a origem dos recursos utilizados na execução do serviço; enfatizou 87 

a importância do cuidado com eventos relacionados a religião e execução do serviço de assis-88 

tência social e a necessidade de adequar o relatório de atividades com a resolução CNAS nº 89 

14/2014.  Após exposição a plenária deliberou pelo envio de ofício a entidade solicitando a 90 

referidas adequações.  Pauta nº 07:  A comissão de orçamento e financiamento, expôs que foi 91 

encaminhado ao COMAS o relatório de execução de atividades – REA, referente a obra exe-92 

cutada da praça CEU, realizando a leitura do que foi observado referida comissão (relatório da 93 

comissão em anexo a ata).    A Secretária Municipal de Assistência Social, informou que res-94 



 

Verso desta página em branco. Impressão sem rasuras ou emendas. 

 

ponsáveis pelo setor de convênios, juntamente com técnicos da Secretaria Municipal de Assis-95 

tência Social, realizaram a elaboração do REA, em que traz todo o processo de mobilização 96 

social. Esclareceu ainda que não foram realizadas atas referente a execução das oficinas, mas 97 

foram apresentados relatório das mesmas. A gestora esclareceu que o Ministério da Cultura já 98 

identificou a obra como concluída, restando somente a aprovação da Caixa Econômica Fede-99 

ral.  Em relação à carta convite que deveria ter sido encaminhada ao Conselho, a mesma não 100 

foi encontrada nos arquivos.  Enfatizou que já foi realizada reforma do espaço para a inaugu-101 

ração, que se a mesma não for realizada o espaço terá que ser reformado novamente, tendo em 102 

vista ações de depredação ao patrimônio que vem ocorrendo. A Gestora da Secretaria Munici-103 

pal de Assistência Social, juntamente com a Sra. Vanusa Pertel responsável pelo setor de con-104 

vênios da Prefeitura Municipal de São Mateus-ES, durante a reunião entregaram documentos 105 

que foram solicitados via ofício pelo COMAS, com exceção das atas das reuniões de mobili-106 

zação social.  Os referidos documentos entregues foram avaliados pelos conselheiros e apro-107 

vados.  O Conselheiro Fábio relatou que considerando o anexo II do Manual de Instruções 108 

para Contratação e Execução da Praça dos Esportes e da Cultura, não foram identificadas as 109 

atas das reuniões de mobilização realizadas com a comunidades, e sim somente relatório de 110 

execução das oficinas. Após discussão da plenária, tendo em vista que não foram apresentadas 111 

todas as documentações necessárias que comprovem a execução das ações de mobilização 112 

social, a plenária aprovou com ressalvas o REA. A Gestora Marinalva esclareceu que o Go-113 

verno Federal não tem repassado os recursos federais, apresentando no SUASWEB, o de-114 

monstrativo de parcelas pagas por grupo (em anexo a ata), especificando os valores existentes 115 

em conta e esclarecendo que algumas parcelas encontram-se atrasadas desde 2017. A Sra. 116 

Marinalva esclareceu que não sabe o que fazer para repassar os recursos referente aos termos 117 

de colaboração. O Conselheiro Fábio relatou que ocorreu uma reunião com a SETADES, 118 

SEMAS, APAE, Sociedade Santa Rita de Cássia e Comissão de Avaliação e Monitoramento, 119 

sendo observado que os parâmetros da concedente e proponente dos termos de colaboração, 120 

devem ser fiscalizados pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, relatando que o termo 121 

está correto, sendo necessário se atentar as metas estabelecidas. A Sra. Marinalva esclareceu 122 

que também é necessário, que as entidades façam adequação dos prontuários, relatórios de 123 

atendimentos, lista de frequências e entre outros.  A gestora esclarece que quando a gestora da 124 

parceria notifica a mesma em relação à prestação de contas, ela notifica a entidade. A conse-125 

lheira Michelle relatou que a reunião foi importante para alinhamento da execução do serviço. 126 

A gestora Marinalva relata que a APAE necessita identificar quem é o público específico da 127 

Assistência Social na entidade. Nada havendo mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, 128 
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eu Camila Côgo Bonomo, Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a presente ata que após 129 

lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. São Mateus-ES, vinte e 130 

cinco de março de 2019. 131 

 

 

Fábio Dilson Silva Loures                                     Michelle Alves Muniz 
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