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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 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 16/05/2018 – Horário 14:00 horas 

Às quatorze horas do dia dezesseis de maio de dois mil e dezoito, na sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de São Mateus/ES, situada à Rua Coronel Mateus Cunha, nº 

327 - Sernamby – São Mateus – CEP: 29930-510, reuniram-se os conselheiros nomeados pelo 

Decreto nº 8.775/2017. Representantes GOVERNAMENTAIS: representante da Secretaria 

Municipal de Saúde a Sra. Aline de Freitas Garcia - Titular, as representantes da Secretaria 

Municipal de Finanças a Sra. Vera Lúcia Jorge de Oliveira – Titular e a Sra. Maria Helena 

Barros Fanticelle – Suplente (alterações encaminhadas em 14/05/2018); as representantes da 

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

Anaclecia de Jesus de Paula – Suplente (alterações encaminhadas em 27/04/2018). 

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

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

representante de entidade que atua na área da pessoa com deficiência – APAE a Sra. Michelle 

Alves Muniz - Titular (alteração realizada pelo OF. nº 025/2018); representante da Cáritas 

Diocesana de São Mateus, a Sra. Cristiane da Fonseca Bronzoni – Titular; representantes do 

Centro Cultural Araçá, a Sra. Lusiana Correia Gonçalves de Abreu – Titular e o Sr. Edercival 

Mesquita – Suplente (alterações realizadas pelo OF. nº 026/2018).  Presentes a Sra. Camila 

Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos Conselhos, a representante do Incaper, Sra. Jéssica 

Ferreira Duarte, a representante do Centro Social Reconstruir a Vida, a Sra. Joana da Silva 

Assunção e demais que assinaram a lista de presença. Pauta nº 1. Leitura e aprovação das 

atas da reunião ordinária de 15 de março de 2018 e reuniões extraordinárias de 22 e 23 de 

março de 2018; Pauta nº 2. Apresentação das novas representatividades do COMAS: 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Gabinete, Secretaria Municipal de 

Finanças, Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro Cultural Araçá; Pauta nº 3. 

Situação do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal); Pauta nº 4. 

Situação das Instituições e Associações que solicitaram Inscrição/Renovação no COMAS; 

Pauta nº 5. Regularização das Comissões Temáticas do Conselho; Pauta nº 6. Criar 
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Comissão para revisão da Lei e Regimento Interno do COMAS; Pauta nº 7. Outros assuntos 

de interesse do colegiado. O Presidente iniciou a reunião proferindo as boas-vindas aos 

conselheiros. Pauta nº 1. A Secretária executiva realizou a leitura das atas que foram 

aprovadas sem ressalvas. Pauta nº 2. A Secretária Executiva, esclareceu que as 

representatividades de algumas Secretarias e Entidades, não estavam comparecendo as 

reuniões do COMAS, dessa forma com respaldo na legislação e regimento interno, foram 

solicitadas as substituições, comparecendo na presente reunião as novas representatividades,  

que foram apresentadas à plenária (os novos membros constam na lista de presença). O 

presidente desejou boas-vindas aos novos conselheiros (as). Pauta nº 3. O Presidente 

solicitou que a assessora técnica Jéssica (funcionária do município, cedida ao INCAPER), 

esclarecesse aos novos conselheiros o que é o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA. 

Jéssica informou que o PAA, é um Programa do Governo Federal, que beneficia a Agricultura 

Familiar, e a população em situação de vulnerabilidade social, ao acesso a alimentação 

saudável e adequada, através da compra de alimentos e distribuição às famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família. Portanto, ainda esclareceu que a Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB, abriu a seleção para adesão de novos projetos de associações 

fornecedoras, e que estas estão com dificuldades de indicarem as instituições recebedoras, 

tendo em vista a necessidade das mesmas possuírem registro no COMAS. Jéssica ainda 

esclarece que as propostas já foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Agricultura. O Sr. 

Admilson, também assessor técnico da região da Paulista, relatou que a proposta já foi 

aprovada pela CONAB, mas que necessita de recebedor. A Sra. Lucélia, técnica da FIBRIA, 

informou que precisa apresentar 4 (quatro) propostas para o Conselho, necessitando de 

recebedores. A Secretária Executiva Camila, informa a importância do papel dos conselheiros 

no acompanhamento e fiscalização dos alimentos, no momento da entrega as 

entidades/associações recebedoras, e no momento da entrega às famílias beneficiárias, tendo 

em vista que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA 

encontra-se desativado no município. A conselheira Vera, solicitou esclarecimentos sobre o 

papel do Conselheiro. O Presidente informou, que o mesmo em relação ao PAA, fiscaliza a 

utilização dos recursos, a qualidade dos alimentos e a entrega dos mesmos, verificando se as 

famílias que recebem possuem perfil para receberem.   O Presidente esclareceu à Lucélia, que 

não é possível avaliar as propostas, somente folheando, sendo necessário agendar um 

momento específico para tal finalidade, dessa forma ficando agendada uma reunião 

extraordinária para o dia 22 de maio de 2018 às 14:00 horas.   A Sra. Lucélia fez a proposta, 

para que as instituições recebedoras sejam os CRAS. O Sr. Presidente questionou a 
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possibilidade dos CRAS receberem a Sra. Rosimar (Gerente da Proteção Social Básica). A 

Sra. Rosimar, questiona os representantes de associações presentes, se os CRAS poderão 

definir o calendário de entrega, fazer um termo com as associações fornecedoras, bem como 

reuniões para alinhar os serviços. Os representantes das associações presentes concordaram 

com a proposta. Dessa forma sendo autorizado que os CRAS sejam os recebedores.  O Sr. 

Samuel, presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Tereza, questiona a respeito 

da inscrição no COMAS, que já foi solicitada à alguns meses, e as pendências já foram 

sanadas. A Secretária Executiva esclarece, que nem todas as pendências foram sanadas, sendo 

definida pela comissão de inscrição uma visita à associação. A Sra. Jéssica esclarece que as 

entidades Reconstruir a Vida e José Bahia, também se encontram com pendências referente à 

visita do Conselho.  A Secretária Executiva informa que o Projeto José Bahia encontra-se com 

pendências na entrega de documentos.  O Conselheiro Carlos Sérgio sugere que seja definida 

uma Comissão para realização da visita ao Reconstruir, e ao Projeto José Bahia, caso seja 

entregue a documentação que necessita, sendo aprovado e deliberado pelos conselheiros 

presentes, sendo definido: o Conselheiro Carlos Sérgio, a Conselheira Cristiane e Conselheira 

Rosimar, a realizar-se a visita no dia 21 de maio de 2018. Pauta nº 4. A Secretária Executiva 

esclarece que conforme deliberado na pauta anterior, foi agendada a visita na Entidade 

Reconstruir a Vida; em relação ao Projeto José Bahia e ao AMOSAT,  serão agendados após a 

entrega das documentações pendentes.  Tendo em vista o prolongar das discussões na pauta nº 

3, O Presidente postergou as pautas nº 5, nº 6 para a próxima reunião ordinária do COMAS. O 

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

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

conselheiros presentes. São Mateus-ES, 16 de maio de dois mil e dezoito. 

 

 

Fábio Dilson Silva Loures      Camila Côgo Bonomo 

Presidente do COMAS   Secretária Executiva 

 

 

Vera Lúcia Jorge de Oliveira  Maria Helena Barros Fanticelle  

Titular - Finanças           Suplente - Finanças 

      

Aline de Freitas Garcia                                Sueli Maria Rodrigues Barbosa 

Titular - Saúde                                               Titular - Educação 
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Anaclecia de Jesus de Paula  Lusiana Correia Gonçalves de Abreu 

Suplente – Educação    Titular - Centro Cultural Araçá 

 

Edercival Mesquita    Cristiane da Fonseca Bronzoni 

Suplente - Centro Cultural Araçá   Titular - Cáritas Diocesana 

 

Michelle Alves Muniz  

Titular - APAE

                                       

 


