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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 017/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 15/10/2019 – Horário 14:00 horas 

 

Às quatorze horas do dia quinze de outubro de 2019, na sede da Secretaria Municipal de As-1 

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

ta, São Mateus/ES - CEP: 29931- 020, reuniram-se os conselheiros nomeados pelo Decreto nº 3 

9.992/2018. Representante GOVERNAMENTAL: representante da Secretaria Municipal de 4 

Assistência Social, a Sra. Rosimar de Oliveira Silva – Titular e representante da Procuradoria, 5 

o Sr. Moisés de Almeida Bersani – Titular. Representantes das ORANIZAÇÕES DA SO-6 

CIEDADE CIVIL: representante que atua na área dos idosos - Sociedade Santa Rita de Cás-7 

sia - Lar dos Velhinhos, o Sr. Natanael Souza da Conceição – Suplente; representante do Cen-8 

tro Cultural Araçá, o Sr. Edercival Mesquita – Suplente; representante da Cáritas Diocesana, a 9 

Sr.ª Ana Paula Carvalho Barbosa – Titular; representante da Associação de Pais e Amigos dos 10 

Excepcionais – APAE,  a Sr.ª Michelle Alves Muniz e o representante da FAMMAPOSAM, o 11 

Sr. Carlos de Jesus Silva – Titular. Presente a Sra. Camila Côgo Bonomo - Secretária Executi-12 

va dos Conselhos e demais que assinaram a lista de presença.  Pauta nº 01: Apreciação da ata 13 

da reunião ordinária de 17 de setembro de 2019 e reunião extraordinária de 27 de setembro de 14 

2019; Pauta nº 02: Apreciação do Relatório de Atividades de 2018 e Plano de Ação de 2019 15 

do Centro Social Reconstruir a Vida; Pauta nº 03: Informações da Comissão de Inscrição e 16 

Fiscalização sobre a denúncia protocolada pelo COMDDIPI, referente a Sociedade Santa Rita 17 

de Cássia; Pauta nº 04: Alteração da Lei nº 472/1996; Pauta nº 05: Apreciação da Prestação 18 

de Contas do Cofinanciamento Estadual destinado ao custeio dos Benefícios Eventuais e dos 19 

Serviços Continuados da Assistência Social – exercício 2018; Pauta nº 06: Apreciação da 20 

submissão de Proposta da Associação dos Pequenos Agricultores Rurais e Remanescentes de 21 

Quilombos da comunidade Divino Espírito Santo à CONAB; Pauta nº 07: Apreciação da 22 

submissão de Proposta da Associação dos Peq. Prod. R. Reman. Quilombo Córrego São Do-23 

mingos Cacimbas à CONAB; Pauta nº 08: Outros Assuntos de interesse do colegiado. A vi-24 
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ce-presidente Rosimar de Oliveira Silva, iniciou a reunião informando que o presidente do 25 

COMAS, O Sr. Fábio Dilson Silva Loures, encontra-se afastado de suas funções por um perí-26 

odo de 60 (sessenta) dias, sendo assim levando-se em consideração a Legislação 472/1996, a 27 

mesma a partir da presente data assumirá a função de Presidente Interina. Pauta nº 01: A se-28 

cretária executiva realizou a leitura da ata da reunião ordinária de 17 de setembro de 2019 e 29 

reunião extraordinária de 27 de setembro de 2019. A conselheira Rosimar de Oliveira Silva, 30 

solicitou que fosse incluído na ata da reunião ordinária do dia 17 de setembro de 2019, a fala 31 

do conselheiro Fábio, que externou enquanto coordenador da Sociedade Santa Rita de Cássia 32 

a insatisfação em relação que a referida entidade ainda não tinha conhecimento do indeferi-33 

mento do registro no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – COMD-34 

DIPI, sendo a proposta de inclusão acatada pela plenária.  As atas da reunião ordinária do dia 35 

17 de setembro de 2019 e reunião extraordinária do dia 27 de setembro de 2019, foram apro-36 

vadas por unanimidade. Pauta nº 02: A plenária deliberou pelo envio do plano de ação de 37 

2019 e relatório de atividades de 2018 do Centro Social reconstruir a Vida à Comissão de Ins-38 

crição e Fiscalização, sendo agendada reunião para o dia 21 de outubro de 2019 às 13:30 ho-39 

ras. Pauta nº 03: A conselheira Rosimar, esclareceu que a Comissão de Inscrição e fiscaliza-40 

ção reuniu-se para análise do relatório de visitas realizado à Sociedade Santa Rita de Cássias 41 

pelo COMDDIPI. Após leitura e análise a comissão decidiu agendar visita na Sociedade Santa 42 

Rita de Cássia para o dia 25 de setembro de 2019 às 13:00 horas, bem como solicitar esclare-43 

cimento à ILPI, das denúncias formalizadas pelo COMDDIPI.  A conselheira esclareceu que 44 

tendo em vista a ausência de quórum na visita a mesma não foi realizada sendo necessário 45 

novo agendamento.  A Sra. Rosimar reforçou a importância da participação dos conselheiros 46 

na comissão, esclarecendo que a entidade necessita de parecer do conselho. Após análise da 47 

plenária, ficou deliberado que no dia 21 de setembro de 2019, a comissão de Inscrição e Fis-48 

calização, realizará a análise da resposta da entidade referente ao solicitado pela comissão, 49 

bem como realizará a visita na ILPI. Pauta nº 04:  A secretária executiva informou que con-50 

forme deliberado na reunião ordinária do dia 17 de setembro de 2019, a reunião agendada 51 

para análise da minuta de alteração da lei nº 472/1996, 10 de outubro de 2019 não ocorreu 52 

devido à ausência dos membros, sendo necessário o agendamento de nova data. O conselheiro 53 

Moisés discordou da proposta relatando que não é necessário criar uma comissão para análise 54 

da minuta do projeto de lei, sendo que a mesma terá que passar pela plenária do conselho para 55 

aprovação, assumindo a condução dos trabalhos.  Tendo em vista que a alteração da minuta do 56 

projeto de lei demanda tempo, e levando em consideração o avançar da hora, a plenária deli-57 

berou por realização de uma reunião extraordinária para apreciação das alterações, agendada 58 



 

 

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

para o dia 31 de setembro de 2019 às 14:00 horas. Pauta nº 05: A gerente administrativa da 59 

Secretaria de Assistência Social, a Sra. Adébora Moura Trevisani, apresentou a Prestação de 60 

Contas do Cofinanciamento Estadual destinado ao custeio dos Benefícios Eventuais e dos 61 

Serviços Continuados da Assistência Social – exercício 2018, relatando que possui os extratos 62 

das contas bancárias para apreciação dos conselheiros. O conselheiro Moisés questionou se a 63 

prestação de contas já foi analisada pela Comissão de Orçamento e Finanças. O conselheiro 64 

Carlos de Jesus, informou que a comissão não foi notificada da referida prestação de contas. A 65 

secretária executiva, esclareceu que a gestão entregou a mesma no dia 14 de setembro de 66 

2019, não sendo possível o envio da mesma para análise da comissão antes da presente reuni-67 

ão ordinária. A Sra. Adébora informou que a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e 68 

Desenvolvimento Social – SETADES, solicitou a prestação de contas, há cerca de duas sema-69 

nas. O conselheiro Carlos de Jesus, relatou que acredita que os Centros de Referência de As-70 

sistência Social - CRAS, não realizaram 29.000 (vinte nove mil) atendimentos, pois não apa-71 

renta terem sido realizados todos esses atendimentos. A conselheira Rosimar, relatou que os 72 

dados apresentados são dados oficiais, lançados no relatório mensal de atendimento do Minis-73 

tério da Cidadania. Também enfatizou que os conselheiros devem comparecer aos CRAS’s 74 

para verificarem a realidade das demandas apresentadas. A conselheira Rosimar questionou o 75 

prazo para o envio da prestação de contas a SETADES. A Sra. Adebora informou que é neces-76 

sário o parecer do conselho até o dia 10 de novembro de 2019.  O conselheiro Carlos de Jesus 77 

solicitou que o demonstrativo sintético físico-financeiro, seja encaminhado por e-mail para 78 

análise. Após discussão da plenária, ficou deliberado o envio do  demonstrativo sintético físi-79 

co-financeiro e dos extratos bancários por e-mail, e que na reunião extraordinária do dia 31 de 80 

outubro de 2019, tenha início as 13:00 horas para que o conselho analise somente os RMA’s, e 81 

emita o parecer conforme análise das documentações enviadas por e-mail. Pauta nº 06:  A 82 

proposta da Associação dos Pequenos Agricultores Rurais e Remanescentes de Quilombos da 83 

comunidade Divino Espírito Santo à CONAB (em anexo a ata), foi apresentada pelo Sr. Mário 84 

dos Santos, apreciada e aprovada por unanimidade. Pauta n° 07: A proposta da Associação 85 

dos Peq. Prod. R. Reman. Quilombo Córrego São Domingos Cacimbas à CONAB (em anexo 86 

a ata), foi apresentada pela Sra. Luciléia da Silva Lagasse Fontes, apreciada e aprovada por 87 

unanimidade pela plenária.  Pauta nº 08: A Sra. Fernanda Casagrande Macedo, técnica do 88 

INCAPER apresentou as propostas submetidas à CONAB (em anexo a ata), da Associação de 89 

Pequenos Agricultores dos Palmares e da Associação de Agricultores Três Cachoeiras, que 90 

foram apreciadas e aprovadas por unanimidade pela plenária. Nada havendo mais a tratar, a 91 

Presidente deu por encerrada a reunião, eu Camila Côgo Bonomo, Secretária Executiva deste 92 
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Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conse-93 

lheiros presentes. São Mateus-ES, quinze de outubro de 2019.  94 

 

 

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

 

 

 

Natanael Souza da Conceição                  Moisés de Almeida Bersani 

Suplente – Lar dos Velhinhos                             Titular - Procuradoria 

 

 

                   
Ana Paula Carvalho Barbosa                           Carlos de Jesus Silva                                     
Cáritas Diocesana – Titular                                 Titular –FAMMAPOSAM            

 

 

 

 

Edercival Mesquita                                 Michelle Alves Muniz        

Suplente – Araçá                                                 APAE - Titular 

 

 

 

 


