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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 005/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 19/03/2019 – Horário 14:00 horas 

 

As quatorze horas do dia dezenove de março de dois mil e dezenove, na sede da Secretaria 1 

Municipal de Assistência Social de São Mateus, situada à Rua Dr. Ademar de Oliveira Neves, 2 

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

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

Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Aline de Freitas Garcia – Titular; representante da 5 

Secretaria Municipal de Educação, a Sra. Sandra Adriana Scarpatti - Titular; representante da 6 

Secretaria Municipal de Finanças, a Sra. Vera Lúcia Jorge de Oliveira – Titular; representante 7 

da Secretaria Municipal de Gabinete e o Sr. Petrochely Pereira Leite. Representantes NÃO-8 

GOVERNAMENTAIS: representante que atua na área dos idosos - Sociedade Santa Rita de 9 

Cássia - Lar dos Velhinhos, o Sr. Fábio Dilson Silva Loures - Titular; representante de 10 

entidade que atua na área da Pessoa com Deficiência – Associação de Pais e Amigos dos 11 

Excepcionais de São Mateus – APAE, a Sra. Michelle Alves Muniz -Titular; representante da 12 

Cáritas Diocesana de São Mateus, a Sra. Marizabel Venturini Signorelli – Suplente e o 13 

representante dos usuários da Política de Assistência Social, o Sr. Carlos Sérgio Rodrigues de 14 

Souza – Titular. Presente a Sra. Camila Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos Conselhos, 15 

a Gerente da Vigilância Socioassistencial, a Sra. Rosimar de Oliveira Silva, a Gerente da 16 

Proteção Social Especial – PSE, a Sra. Carla Cardoso e a Gerente de Programas, Projetos e 17 

Benefícios, a Sra. Eva Bianca de Souza de Oliveira.  Pauta nº 01: Leitura da ata da reunião 18 

extraordinária de 25 de fevereiro de 2019. Pauta nº 02: Apreciação do Caderno de 19 

Instrumentais da Política de Assistência Social de São Mateus – ES. Pauta nº 03: Relato do 20 

grupo de trabalho referente à análise dos Planos Políticos Pedagógicos das Unidades de 21 

Acolhimento. Pauta nº 04: Parecer da Comissão de Financiamento e Orçamento da 22 

Assistência Social referente ao Relatório de Execução das Atividades de Mobilização Social – 23 

R.E.A da Praça de Esporte e Cultura – CEU do bairro Ayrton Senna. Pauta nº 05: Relato da 24 

Comissão para acompanhamento do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, referente à 25 
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reunião no CRAS Quilombola. Pauta nº 06: Retorno do OF. COMAS/SM Nº 006/2019 – 26 

Reitera Ofício que solicita parecer técnico da Gestão, referente à caracterização dos 27 

atendimentos da Associação de Moradores Nova Esperança. Pauta nº 07: Ciência da 28 

Publicação do Edital de Chamamento Público para seleção dos Agricultores Familiares para 29 

execução da Compra Direta de Alimentos – CDA. Pauta nº 08: Apreciação do Plano de 30 

Trabalho da Sociedade Santa Rita de Cássia referente à Emenda Parlamentar nº 76, 60.000,00 31 

(sessenta mil reais) e nº 77, 20.000,00 (vinte mil reais), a ser encaminhado a SETADES. 32 

Pauta nº 09: Outros assuntos de interesse do colegiado. O Presidente iniciou a reunião 33 

proferindo as boas-vindas. Pauta nº 1: A Secretária Executiva realizou a leitura da ata da 34 

reunião extraordinária de 25 de fevereiro de 2019, que foi aprovada por unanimidade pela 35 

plenária. Pauta nº 2: A Gerente da Vigilância Socioassistencial, a Sra. Rosimar de Oliveira 36 

Silva, apresentou o Caderno de Instrumentais dos Serviços, relatando que tais instrumentais 37 

visam à padronização da execução dos Serviços da Política de Assistência Social no 38 

município, visando à identificação das famílias em situação de vulnerabilidade, e as que 39 

necessitam de prioridade no atendimento, relatando que no Caderno de Instrumentais constam 40 

os Fluxos de atendimento de todos os Serviços. Informou que os Serviços encontram-se em 41 

processo de construção do mapa de vulnerabilidades, e que tais instrumentais contribuírão 42 

com esse processo.   A Sra. Rosimar informou que juntamente com a Gestora do SUAS, a Sra. 43 

Bernadete de Paula Carlott, estão organizando uma roda de conversa para orientação da 44 

execução do Serviço, sendo o público os profissionais da rede pública e privada que executam 45 

Serviços, Programas e Projetos da Política de Assistência Social no município de São Mateus 46 

- ES. A Secretária Executiva frisou a importância das entidades privadas de Assistência Social 47 

seguirem as orientações e a padronização dos serviços, estabelecidos pela Gestão, tendo em 48 

vista que a mesma é a responsável pela Gestão da Política de Assistência Social no município, 49 

tornando mais eficiente à avaliação e monitoramento da execução da Política de Assistência 50 

Social. A Conselheira Michelle representante da APAE relatou que a referida instituição não 51 

seguirá a padronização dos instrumentais e fluxos estabelecidos pela Gestão da Secretaria 52 

Municipal de Assistência Social e aprovado pelo COMAS, pois a mesma já segue as 53 

orientações da Federação das APAES, e possuem instrumentos próprios. A Conselheira 54 

Sandra questiona se existirá alguma possibilidade de integração das informações. A Sra. 55 

Rosimar esclareceu que já possuem sistemas para preenchimento, como o Relatório Mensal 56 

de Atendimento – RMA, o Prontuário Eletrônico e entre outros, disponibilizados pelo 57 

Governo Federal, a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS também já vem 58 

estudando a possibilidade de adquirir um sistema integrado.  O Caderno de Instrumentais foi 59 
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aprovado com excelência pela plenária. Pauta nº 02: A Conselheira Sandra informou que o 60 

grupo de trabalho, realizou visita nas unidades de acolhimento, no dia 18 de março de 2019. 61 

Sendo observado que a Unidade Acolhimento Municipal São Mateus, possui um espaço muito 62 

organizado e acolhedor para as crianças até 12 anos incompletos, contendo 13 (treze) crianças 63 

abrigadas. Em relação ao Plano Político Pedagógico, relatou que o cronograma das atividades 64 

foi apresentado de forma genérica, sugerindo um melhor detalhamento das atividades, 65 

também alertou referente à utilização de termos que reportam estigmas e preconceitos, 66 

colocando-se a disposição para maiores orientações. O Conselheiro Carlos Sérgio elogiou o 67 

profissionalismo da coordenação, relatando que não foram encontrados defeitos na execução 68 

do Serviço. Em relação à Unidade de Acolhimento Vista do Cricaré, a Conselheira Sandra 69 

relatou que o Plano Político Pedagógico está bem estruturado, bem como o cronograma, 70 

levando em consideração algumas correções gramaticais e ortográficas, e a utilização de 71 

termos que reportam estigmas e preconceitos, como o termo “revistar”.   Os Conselheiros 72 

Carlos Sérgio e Sandra informaram que a estrutura do prédio da referida Unidade, é 73 

extremamente inadequada, muito antiga, não sendo um ambiente acolhedor, espaço 74 

extremamente quente, os ventiladores instalados não são suficientes, o muro dos fundos da 75 

residência é baixo, a casa está localizada em uma rodovia de intensa circulação de carros, o 76 

que traz insegurança para os adolescentes. A Unidade abriga atualmente 06 (seis) 77 

adolescentes. A Conselheira Sandra enfatizou que apesar da estrutura, o local possui higiene, 78 

os pertences dos adolescentes são organizados, a alimentação é adequada. O Conselheiro 79 

Carlos Sergio, relatou que todos os adolescentes encontram-se estudando, percebendo que o 80 

trabalho da equipe tem preparado os adolescentes para a inserção no mercado de trabalho, 81 

enquanto adolescente aprendiz, e a vida em sociedade quando completarem os 18 anos.   Os 82 

Conselheiros sugeriram que seja locado outro espaço para a Unidade de Acolhimento Vista do 83 

Cricaré. O Conselheiro Carlos Sérgio esclareceu que no ato da visita na Unidade de 84 

Acolhimento Vista do Cricaré, a equipe técnica não se encontrava no local.  A Gerente da PSE 85 

a Sra. Carla Cardoso parabenizou o grupo de trabalho, pois a mesma não pensou que o 86 

Conselho realizaria visita nas Unidades de Acolhimento, relatou que a intenção da apreciação 87 

dos Planos Políticos Pedagógicos pelo COMAS é possuir um outro olhar em relação a 88 

construção e execução do Serviço de Acolhimento. Enfatizou que os responsáveis pela 89 

construção do PPP foram à equipe técnica e coordenação das Unidades. A Gerente informa 90 

que o objetivo das equipes é fazer com que as crianças e adolescentes conheçam outra 91 

realidade, diferente da que vivenciavam.  A Sra. Carla informou que a equipe técnica das 92 

Unidades de Acolhimento, encontra-se condizente com as Orientações Técnicas dos Serviços 93 

de Acolhimento e com a NOB-RH/SUAS, tendo em cada Unidade de Acolhimento: 01(uma) 94 



 

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

 

Assistente Social (20 horas), 01 (uma) Pedagoga (20 horas) e 01 (uma) Coordenadora (40 95 

horas).  Somente podem ser acolhidas no máximo 20 (vinte) crianças e adolescentes, em caso 96 

de urgência esse número pode ultrapassar, porém a equipe técnica tem desenvolvido um ótimo 97 

trabalho, conseguindo reintegrar a família de origem, ou família extensa, lembrando que tal 98 

decisão parte do Juiz da Vara da Infância. Em relação à estrutura física do prédio da Unidade 99 

de Acolhimento Vista do Cricaré a Gerente informou que a mesma encontram-se 100 

provisoriamente no local atual, pois possuem local próprio que será reformado,  devido às 101 

chuvas, o ambiente estava ficando impróprio. Informou que é muito difícil encontrar local 102 

adequado para locação, pois muitos proprietários não possuem interesse em locar o espaço 103 

para a Prefeitura.  Relatou ainda que foram instalados tufões no ambiente, mas os mesmos não 104 

tem dado conta devido o intenso calor. Tendo em vista que a Conselheira Débora Brumatti 105 

Coutinho, que acompanhou a visita, não compareceu a presente reunião ordinária, sendo a 106 

mesma quem avaliou os aspectos técnicos das equipes, a Secretária Executiva sugeriu que o 107 

grupo de trabalho agende uma reunião para elaboração do Relatório e Parecer, devendo o 108 

mesmo ser encaminhado a Gerente da PSE, que irá providenciar as correções e encaminhar 109 

novamente para apreciação do COMAS.  A plenária aprovou por unanimidade a deliberação, 110 

agendado reunião para o grupo de trabalho para o dia 01 de abril de 2019 às 08:00 horas. 111 

Pauta nº 04: O Presidente realizou a leitura do Relatório com Parecer da Comissão de 112 

Orçamento e Financiamento da Política de Assistência Social (constante em anexo), contendo 113 

o parecer da Comissão – “Tendo em vista o analisado nos autos do processo nº 002524/2019, 114 

verifica-se que os documentos de fls. 04 a 075, não estão de acordo com as diretrizes pra 115 

elaboração do R.E.A, nos moldes dos anexos da Portaria Nº 318, de 08 de dezembro de 2016 116 

e Portaria 108, de 25 de outubro de 2015”.  Após análise e discussão, a plenária deliberou por 117 

unanimidade a aprovação do parecer da Comissão, solicitando que seja informado no 118 

processo administrativo tal decisão. Pauta nº 05: Os Conselheiros da Comissão de 119 

Acompanhamento do Programa de Aquisição de Alimentos PAA, não compareceram na 120 

presente reunião. Pauta nº 06: Adiada para a próxima reunião do COMAS.  Pauta nº 07: A 121 

Gerente de Programas e Benefícios a Sra. Eva Bianca Souza de Oliveira, informou que o 122 

edital de seleção dos agricultores familiares para o CDA foi publicado, sendo o período para o 123 

recolhimento dos envelopes, de inscrição de 15 a 17 de abril de 2019, relembrando que o 124 

COMAS indicou o Conselheiro Carlos de Jesus para acompanhamento, portanto o mesmo faz 125 

parte da comissão de seleção. Tendo em vista o prolongar da reunião, o Presidente postergou 126 

as demais pautas, sendo agendada uma reunião extraordinária para o dia 25 de março de 2019 127 

às 08:30 horas. O Presidente deu por encerrada a reunião, eu Camila Côgo Bonomo, 128 
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Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai 129 

assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. São Mateus-ES, dezenove de março de 130 

2019. 131 

 

 

Fábio Dilson Silva Loures                     Camila Côgo Bonomo 
Presidente do COMAS                    Secretária Executiva 
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