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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 019/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 16/10//2018 – Horário 14:00 horas 

 

Às quatorze horas do dia dezesseis de outubro de dois mil e dezoito, 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. Marilza Possato – Titular; representante da 5 

Secretaria Municipal de Educação, a Sra. Sueli Maria Rodrigues Barbosa – Titular e 6 

representante da Procuradoria Municipal, o Sr. Moisés de Almeida Bersani. Representantes 7 

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

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

entidade que atua na área da criança e do adolescente - Centro Cultural Araçá, a Sra. Lusiana 10 

C. Gonçalves de Abreu – Titular; 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 

Marizabel Venturini Signorelli – Suplente; representante dos Movimentos Populares 14 

Organizados – FAMMAPOSAM, o Sr. Samuel Batista  de Souza – Suplente e o representante 15 

dos usuários da Política de Assistência Social, o Sr. Carlos Sérgio Rodrigues de Souza. 16 

Presentes a Sra. Camila Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos Conselhos, a gerente da 17 

Gestão do SUAS, a Sra. Bernadete de Paula Carlott e demais que assinaram a lista de 18 

presença. Pauta nº 1: Leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária de 02 de agosto de 19 

2018 e reunião ordinária de 18 de setembro de 2018. Pauta nº 2: Apreciação da prestação de 20 

contas do Programa ACESSUAS Trabalho. Pauta nº 3: Deliberações referente ao relatório 21 

sobre o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal – PAA, encaminhado pelo 22 

CRAS Quilombola (unidade recebedora). Pauta nº 4: Indicação de representantes para 23 

comporem a Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Pauta nº 24 

5: Apreciação dos Trabalhos da Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Registro de 25 
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Entidades. Pauta nº 6: Outros assuntos de interesse do colegiado.  O Presidente do Conselho 26 

iniciou a reunião, proferindo as boas-vindas. Pauta nº 1: Devido a questões administrativas, 27 

foi realizada a leitura somente da ata da reunião ordinária do dia 18 de setembro de 2018, 28 

sendo a mesma aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Pauta nº 2: A 29 

gerente da Gestão do SUAS, a Sra. Bernadete, relatou sobre o MEMO. Nº 29. GPSUAS/2018, 30 

em que retrata sobre a meta de pessoas atendidas pelo Programa Acessuas Trabalho no 31 

município de São Mateus – ES. Esclareceu que não é especificamente uma prestação de 32 

contas, mas sim uma forma de manter o Conselho informado do andamento do referido 33 

Programa, tendo em vista que o mesmo aprovou a repactuação do recurso para execução do 34 

referido Programa, que ocorreu no dia 16 de junho de 2017, tendo o saldo em conta em 2018 35 

de R$ 667.510,05 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e dez reais e cinco centavos). 36 

Informou ainda que o referido Programa tem como meta atingir até o final do ano, o número 37 

de 3.300 (três mil trezentas) pessoas nos ciclos de oficinas, sendo que o município até a 38 

presenta data já ultrapassou essa meta.  Bernadete esclareceu ainda que o resultado das 39 

oficinas tem sido muito satisfatório em algumas regiões, destacando a comunidade de 40 

Itauninhas, que se organizou e montou uma feirinha como comidas típicas e artesanato. A 41 

Gerente também apresentou um vídeo com depoimentos de moradores da região, e informou 42 

que após finalização dos ciclos de oficina, apresentará para apreciação do Conselho a 43 

Prestação de Contas dos recursos utilizados. Os conselheiros elogiaram a iniciativa 44 

parabenizando pela execução do Programa. Pauta nº 3: a Secretária Executiva realizou a 45 

leitura do relatório referente ao PAA, entregue pelo Centro de Referência de Assistência 46 

Social – CRAS Quilombola “Zé de Ana”, em 10 de outubro de 2018. O referido relatório 47 

possui o caráter de denúncia em que informa que a referida instituição recebedora, não tem 48 

recebido os alimentos da instituição fornecedora, a Associação de Moradores de Pequenos 49 

Produtores de Nova Vista, desde o mês de julho de 2018, sendo que foi acordada a entrega 50 

dos alimentos quinzenalmente.  Também informa que em algumas entregas o fornecimento de 51 

alimentos foi em baixa quantidade e variedade.  Após discussão da plenária, e preocupação 52 

externada pelos conselheiros, tendo em vista a necessidade de acompanhamento da entrega 53 

dos alimentos, que não ocorreu neste ano devido a falta de disponibilidade dos Conselheiros, 54 

e a necessidade do conhecimento de que forma tem se dado este processo com as demais 55 

fornecedoras e recebedoras, a plenária deliberou a realização de uma reunião extraordinária, a 56 

realizar-se no dia 23 de outubro de 2018, com representantes das associações fornecedoras e 57 

recebedoras de alimento do PAA, e com as responsáveis pela a assessoria técnica dos projetos, 58 

ficando definido o enviou de oficio convidando as representatividades a comparecerem. 59 
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Pauta nº 4: A Secretária Executiva realizou a leitura do MEMO Nº 28. GPSUAS/2018, que 60 

solicita a indicação de dois representantes, titular e suplente, para compor a Comissão 61 

Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Sendo discutido e deliberado pela 62 

plenária, à indicação da Conselheira Michelle como titular, e do Conselheiro Samuel como 63 

suplente. Pauta nº 5: A Conselheira Michelle esclareceu que a comissão de Fiscalização e 64 

Inscrição, realizou a visita no Centro Cultural Araçá e na Associação de Moradores do Bairro 65 

Santa Tereza – AMOSAT, porém não possuíram tempo hábil para a realização dos relatórios 66 

de visita. A Conselheira Michelle relatou que perceberam durante a visita que ambas as 67 

entidades, encontram-se perdidas na execução da Política de Assistência Social, não 68 

identificado à execução da mesma nas atividades que estavam sendo desenvolvidas no dia da 69 

visita.  O Conselheiro Fábio relatou que na visita realizada ao Centro Cultural Araçá, 70 

percebeu a atuação de cunho Cultural, Educacional e Ambiental, não identificando a atuação 71 

na área da Política de Assistência Social. Após discussão da plenária, ficou agendada uma 72 

reunião da Comissão de Fiscalização e Inscrição para o dia 22 de outubro de 2018, às 14:00 73 

horas na sala dos conselhos. Pauta nº 6: A Secretária Executiva enfatizou a necessidade do 74 

Conselho planejar para o ano de 2019, a capacitação das entidades sobre a Política de 75 

Assistência Social, ficando definida pela plenária, o referido ponto para discussão na próxima 76 

reunião ordinária do COMAS.   A Conselheira Michelle perguntou aos demais Conselheiros 77 

presentes, se os mesmos tinham conhecimento do documento que circula via WatsApp, 78 

referente a contratação de brinquedos recreativos no valor de  mais de R$ 400.000,00 79 

(quatrocentos mil reais). Os Conselheiros relataram que não. A Secretária Executiva 80 

esclareceu que era uma ata de registro de preço. A plenária deliberou que tal assunto seria 81 

ponto de pauta da próxima reunião ordinária do COMAS.  Não tendo nada mais a tratar, o 82 

Presidente deu por encerrada a reunião, eu Camila Côgo Bonomo, Secretária Executiva deste 83 

Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos 84 

Conselheiros presentes. São Mateus-ES, dezesseis de outubro de 2018. 85 

 

 

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

 

 

 

Marilza Possato Gaigher              Samuel Batista de Souza  

Titular – Assistência Social                          Suplente – FAMMAPOSAM 
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Carlos Sérgio Rodrigues de Souza  Moisés de Almeida Bersani 

Titular – Usuário                                        Titular – Procuradoria Municipal 

 

 

 

Michelle Alves Muniz                                 Marizabel Venturini Signorelli 

Titular – APAE                                             Suplente – Cáritas         

 

 

 

 

Lusiana C. Gonçalves de Abreu                Sueli Maria Rodrigues Barbosa 

Titular – Centro Cultural Araçá                    Titular - Educação 

 

 

 


