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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 013/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 23/07/2019 – Horário 15:00 horas 

 

As quinze horas do dia vinte e três de julho 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 Assistência Social, a Sra. Rosimar de Oliveira Silva – Titular; 5 

representante de Secretaria Municipal de Gabinete, o S.r. Petrochely Pereira Leite – Suplente; 6 

representante da Secretaria Municipal de Saúde, a Sr.ª Debora Brumatti Coutinho – Suplente. 7 

Representantes NÃO-GOVERNAMENTAIS: representante que atua na área dos idosos - 8 

Sociedade Santa Rita de Cássia - Lar dos Velhinhos, o Sr. Fábio Dilson Silva Loures - Titular; 9 

representantes do Centro Cultural Araçá, a Sr.ª Lusiana C. Gonçalves de Abreu – Titular e 10 

Edercival Mesquita – Suplente; representante de entidade que atua na área da Pessoa com 11 

Deficiência – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Mateus – APAE, a Sra. 12 

Michelle Alves Muniz -Titular; representante da Cáritas Diocesana de São Mateus, a Sra. 13 

Cristiane da Fonseca Bronzoni – Titular e o representante do FAMMAPOSAM, o Sr. Carlos 14 

de Jesus Silva – Titular. Presente a Sra. Camila Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos 15 

Conselhos e demais que assinaram a lista de presença.  Pauta nº 01: Leitura da ata da reunião 16 

ordinária de 21 de maio de 2019. Pauta nº 02: Deliberação referente a solicitação de 17 

renovação de inscrição do Centro Cultural Araçá; Pauta nº 03: Apreciação da Prestação de 18 

Contas do Convênio 9028/2018 – Ofício nº 035/2019 do Centro Cultural Araçá; Pauta nº 04: 19 

Avaliação da XII Conferência Municipal de Assistência Social; Pauta nº 05: Apresentação do 20 

aditivo nº 001 do Termo de Colaboração n° 001/2018 (Sociedade Santa Rita de Cassia) e do 21 

aditivo nº 002 do Termo de Colaboração nº 002/2018 (Associação de Pais e Amigos dos 22 

Excepcionais – APAE); Pauta nº 06: Apreciação do OF.COMDDIP/SM nº 26/2019 – 23 

Encaminha cópia da Resolução COMDDIP nº 005/2019; Pauta nº 07: Apreciação do Plano 24 

de Ação pra Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social – 25 
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Ano 2019; Pauta nº 08: Outros assuntos de interesse do colegiado. O Presidente iniciou a 26 

reunião proferindo as boas-vindas. Pauta nº 01: Devido a questões internas não foi possível a 27 

apreciação da ata da reunião ordinária do dia 21 de maio de 2019. O Presidente externou a 28 

necessidade de um Conselheiro(a) assumir a responsabilidade pela elaboração das atas das 29 

reuniões, esclarecendo que é papel do Secretário do Conselho a elaboração das atas, e que a 30 

Secretária Executiva encontra-se sobrecarregada, pois a mesma assessora, organiza e elabora 31 

as documentações de 4 (quatro) Conselhos.  O Secretário do COMAS, o Sr. Carlos de Jesus 32 

esclareceu que o mesmo não possui tempo disponível para realização das atas, relatando que a 33 

Secretária Executiva deve ser exclusiva do COMAS. Nenhum Conselheiro (a), se manifestou 34 

para elaboração das atas. Pauta nº 02: Os representantes da Comissão de Fiscalização, 35 

Acompanhamento, e Registro de Entidades ou Organizações da Assistência Social, 36 

agendaram reunião para análise das documentações e visita ao Centro Cultural Araçá, no dia 37 

31 de julho de 2019 às 09:00 horas. O Presidente Fábio, perguntou quais eram os 38 

Conselheiros responsáveis pela Comissão de Acompanhamento de Benefícios de 39 

Transferência de Renda. A Conselheira Cristiane se manifestou informando que a mesma é 40 

integrante da referida Comissão, e que necessita de maiores informações/esclarecimentos 41 

sobre as atribuições. A Secretária Executiva informou que juntamente com Cristiane 42 

encontram-se os Conselheiros (as): Maria Francisca, Sandra e Carlos Sérgio, e que os próprios 43 

necessitam se reunirem para estudarem as atribuições e verificarem as Resoluções do 44 

Conselho Nacional de Assistência Social -  CNAS com as devidas orientações. A Conselheira 45 

Rosimar sugeriu que a Comissão solicite ao Coordenador do Cadastro Único a prestação de 46 

contas dos atendimentos, transferências de renda e recursos do IGD-PBF dos últimos 12 47 

(doze) meses referente. A Conselheira Cristiane, informou que irá procurar mais informações 48 

sobre as atribuições da referida Comissão, para posteriormente se reunirem. Pauta nº 03: O 49 

Conselheiro Fábio integrante da Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência 50 

Social, informou que a Comissão reuniu-se na presente data antes do início da reunião 51 

ordinária do COMAS, e constatou que o Convênio 9028/2018, entre a SETADES e o Centro 52 

Cultural Araçá, ainda encontra-se em vigência, tendo a entidade 30 (trinta) dias após o fim do 53 

contrato para o envio da prestação de contas.  Ainda esclareceu que houveram divergências 54 

entre o produto especificado na nota fiscal e o material fotográfico, não possui lista de 55 

presença da execução das oficinas, não foi apresentado número de NIS dos usuários, fotos 56 

repetidas das crianças e adolescentes entre outras pendências e dúvidas (em anexo a ata segue 57 

o relatório completo). A plenária após a discussão deliberou que seja encaminhado ofício a 58 

entidade solicitando as referidas adequações, que deverão ser entregues até o dia 09 de agosto 59 

de 2019 para análise da Comissão e posteriormente apreciação do Conselho. Pauta nº 04: A 60 
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Secretária Executiva, informou que é necessário que o COMAS faça avaliação da XII 61 

Conferência Municipal Extraordinária de Assistência Social, para que seja encaminhado o 62 

relatório final ao Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS.  A Conselheira Rosimar, 63 

relatou que observou que a atual Conferência teve um aspecto mais qualitativo do 64 

quantitativo, pois o fato dos técnicos de referência terem trabalhado os eixos temáticos nos 65 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, demonstrou que os 66 

participantes estavam interagidos com o tema e a discussão o que promoveu a autonomia dos 67 

usuários e contribuiu com a participação dos mesmos na construção das propostas, 68 

principalmente pelo fato de que se falar sobre financiamento não é tão simples. A Conselheira 69 

Cristiane, discorreu que os usuários falaram por eles, devido as discussões realizadas nos 70 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. O Conselheiro Edercival, relatou que o 71 

tempo foi organizado e suficiente, que a palestra magna foi muito esclarecedora, que a 72 

alimentação foi adequada (Coffee break e almoço). O Conselheiro Carlos de Jesus, relatou 73 

que esta Conferencia foi “diferente”, pois teve a participação dos usuários e movimentos 74 

sociais, como o Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA e Movimentos dos 75 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, bem como o debate e o palestrante foram melhores. 76 

A Conselheira Cristiane elogiou o material orientador do Conselho Nacional de Assistência 77 

Social - CNAS, pois os mesmos foram esclarecedores, possuem uma linguagem acessiva e 78 

concisa, enfatizando que atual Conferência foi atípica, de resistência ao desmonte das Política 79 

de Assistência Social. A Secretária Executiva e os Conselheiros, avaliaram como pontos 80 

negativos o quantitativo de avaliações que foram entregues pela plenária, a demora na 81 

confecção e envio dos materiais orientadores pelo CEAS e a inexistência de representante do 82 

CEAS na Conferência Municipal. Após a discussão os Conselheiros presentes de modo geral 83 

avaliaram a realização da Conferencia como ótima.    Pauta nº 06:  O Secretário Carlos de 84 

Jesus realizou a leitura do OF.COMDDIP/SM nº 26/2019. O referido ofício informa ao 85 

COMAS algumas adequações que o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 86 

Idosa – COMDDIPI, identificou como sendo necessárias a serem realizadas, bem como 87 

informando que a renovação da inscrição da Sociedade Santa Rita de Cássia foi concedida por 88 

um período de 90 (noventa) dias, sendo uma das adequações, a devolução dos 30 (trinta) por 89 

cento do benefício socioassistencial ou previdenciário a pessoa idosa, que não vem sendo 90 

devolvido já a algum tempo. O Presidente do COMAS, que é coordenador da Sociedade Santa 91 

Rita de Cássia, esclareceu as adequações já estão sendo providenciadas, e que a entidade já 92 

realizou a abertura de contas de algumas pessoas idosas, e se encontra em processo de 93 

adequações para a devolução dos 30 (trinta) por cento.  A Conselheira Cristiane, relatou que 94 

não compreendeu o motivo pelo qual o COMDDIPI encaminhou esta informação. A 95 
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Secretária Executiva relatou, que tendo em vista que a Sociedade Santa Rita de Cássia é uma 96 

Instituição de Longa Permanência – ILPI reconhecida como entidade socioassistencial devido 97 

a inscrição no COMAS, a intenção é de informar, que de acordo com a Resolução 98 

COMDDIPI Nº 005/2019, é facultado a participação do idoso com até 70 (setenta) por cento 99 

do seu benefício, sendo que foi identificado que se é utilizado 100 (cem) por cento do recurso 100 

da pessoa idosa abrigada. Para ser reconhecida como entidade socioassistencial, precisa-se 101 

levar em consideração que assistência social é para quem dela necessitar e não é contributiva, 102 

podendo no caso da ILPI, se contribuir com até 70 (setenta) por cento do seu recurso. Vale 103 

destacar que é atribuição do COMAS, acompanhar e fiscalizar as entidades socioassistenciais.  104 

Pauta nº 07: A Gerente Administrativa, a Sra. Adébora Moura Trevisani, juntamente com a 105 

Gestora Marinalva Broedel, apresentaram a proposta de preenchimento do Plano de Ação pra 106 

Co-Financiamento do Governo Federal do Sistema Único da Assistência Social – Ano 2019, 107 

sendo realizado parte do preenchimento em conjunto com os Conselheiros, faltando somente a 108 

parte financeira, tendo em vista a problemas técnicos da página do Suas Web. Pauta nº 08:  A 109 

Sra. Rosimar de Oliveira Silva, referência técnica da Vigilância Socioassistencial, apresentou 110 

aos Conselheiros a ata da Chamada Pública nº 001/2019 do Compra Direta de Alimentos - 111 

CDA, que contém a listagem dos agricultores familiares habilitados e inabilitados (contendo 112 

os motivos dos inabilitados) da referida seleção, sendo o chamamento público ratificado pelos 113 

conselheiros (as) presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 114 

reunião, eu Camila Côgo Bonomo, Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a presente ata 115 

que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. São Mateus-116 

ES, vinte e três de julho de dois mil e dezenove. 117 

 

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

 

 

Rosimar de Oliveira Silva                                             Petrochely Pereira Leite 

Titular – Assistência Social                                              Suplente – Secretaria de Gabinete                                         

      
                
Cristiane da Fonseca Bronzoni                                    Michelle Alves Muniz 

Titular – Cáritas Diocesana                                             Titular – APAE 

 

 

Lusiana C. Gonçalves de Abreu                                  Edercival Mesquita 

Titula – Araçá                                                                  Suplente – Araçá  

 

 

Débora Brumatti Coutinho                                          Carlos de Jesus Silva 

Suplente – Secretaria de Saúde                                       Titular – FAMMAPOSAM  
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