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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 023/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 11/12/2018 – Horário 08:30 horas 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de dois mil e dezoito, na sede da 1 

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

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

conselheiros nomeados pelo Decreto nº 9.992/2018. Representante GOVERNAMENTAL: 4 

representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Sra. Marilza Possatto - Titular, 5 

representante da Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Débora Brumatti Coutinho – Suplente 6 

e o representante da Procuradoria Municipal, o Sr. Moisés de Almeida Bersani - Titular. 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 

representante de entidade que atua na área da criança e do adolescente - Centro Cultural 10 

Araçá, a Sra. Lusiana C. Gonçalves de Abreu – Suplente; representante de entidade que atua 11 

na área da pessoa com deficiência – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São 12 

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

São Mateus, a Sra. Cristiane da Fonseca Bronzoni –Titular; representantes dos Movimentos 14 

Populares Organizados – FAMMAPOSAM, o Sr. Carlos de Jesus Silva – Titular  e o 15 

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

Souza – Titular. Presente a Sra. Camila Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos Conselhos, 17 

e os demais que assinaram a lista de presença. Pauta nº 1: Leitura das atas da reunião 18 

ordinária de 19 de junho de 2018, reunião extraordinária de 02 de agosto de 2018 e da reunião 19 

ordinária de 22 de novembro de 2018; Pauta nº 2: Apreciação do Relatório de Visita da 20 

Associação de Moradores do Bairro Santa Tereza – AMOSAT; Pauta nº 3: Apreciação do 21 

Ofício do Centro Sociocultural e Ambiental José Bahia; Pauta nº 4: Apreciação do Ofício 22 

18/2018 do Centro Social Reconstruir a Vida do Munícipio de São Mateus–ES; Pauta nº 5: 23 

Apreciação do OF. Nº 78/2018, da Associação de Moradores “Nova Esperança”; Pauta nº 6: 24 

Definição do calendário de reuniões ordinárias do ano de 2019; Pauta nº 7: Outros assuntos 25 



 

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

 

de interesse do colegiado. O Presidente iniciou a reunião, proferindo as boas-vindas. Pauta 26 

nº1: A Secretária Executiva realizou a leitura das atas, e as mesmas foram aprovadas sem 27 

ressalvas por unanimidade pela plenária.  Pauta nº 2: A Conselheira Michelle, relatora da 28 

Comissão de Inscrição e Fiscalização, realizou a leitura do parecer da visita realizada a 29 

Associação de Moradores do Bairro Santa Tereza – AMOSAT, propondo o deferimento da 30 

inscrição enquanto programa, considerando que a referida Associação executa o Programa de 31 

Aquisição de Alimentos – PAA, as demais atividades são oficinas esporádicas. A Secretária 32 

Executiva esclareceu que mesmo executando um Programa, a execução da Política de 33 

Proteção Social Básica – PSB requer equipe mínima para a execução, o que a associação não 34 

possui.  A conselheira Cristiane esclareceu que o PAA, não é um programa específico da 35 

Política de Assistência Social. A Secretária Executiva informou que está previsto no plano de 36 

trabalho para 2019, a reativação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 37 

– COMSEA, que será responsável para avaliação e monitoramento do PAA no município. O 38 

Conselheiro Carlos de Jesus enfatiza que a Associação somente quer a declaração do 39 

Conselho para recebimento dos alimentos do PAA. A Secretária Executiva externa a 40 

preocupação, em o Conselho emitir uma declaração para Associação informando que a mesma 41 

está apta a receber alimentos do PAA, tendo em vista que a mesma não está apta para receber 42 

a inscrição do COMAS. A Conselheira Cristiane informa que não visualiza problemas em 43 

conceder a declaração. Sendo assim deliberado por unanimidade pela plenária, o 44 

indeferimento da inscrição, e a entrega de declaração atestando que a Associação está apta a 45 

receber os alimentos do PAA. Pauta nº 3: A Secretária executiva realizou a leitura do ofício 46 

em que informa, que a o referido Centro Sócio-Cultural José Bahia contratou o profissional de 47 

Psicologia. A Conselheira Michelle questionou se o único motivo para o indeferimento da 48 

inscrição foi à inexistência da equipe mínima. A Secretária Executiva esclareceu que foi 49 

identificada na visita da Comissão e análise documental, a execução de atividades de cunho 50 

educacional e ambiental, não identificando projetos e serviços referentes à Política de 51 

Assistência Social. Após discussão, a plenária deliberou que fosse realizado novamente visita 52 

na referida instituição para verificar as atividades do projeto após contratação da equipe 53 

mínima, sendo definida a realização da visita no dia 21 de janeiro de 2019 às 14:00 horas.     54 

Pauta nº 4: A Secretária Executiva realizou a leitura do ofício, em que esclarece que  a 55 

Entidade Reconstruir a Vida,  realizou as devidas adequações solicitadas na Resolução nº 56 

15/2018. Após análise dos conselheiros presentes, a plenária externou dúvidas referente à 57 

forma de contratação do profissional de Psicologia, deliberando a convocação da 58 

representante legal para comparecer a próxima reunião ordinária do COMAS, a realizar-se no 59 
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dia 22 de janeiro de 2019 às 14:00 horas.  Pauta nº 5: A Secretária Executiva realizou a 60 

leitura do ofício nº 078/2018 da Associação de Moradores Nova Esperança, referente a 61 

recurso da resolução 026/2018, que indefere a inscrição da Associação de moradores “Nova 62 

Esperança”, após a leitura, o Presidente Fábio sugeriu que o referido recurso, fosse 63 

encaminhado para análise da Comissão de Inscrição e Fiscalização. A Sra. Bibiana Gomes 64 

Ronchetti Queiroz (representante da referida associação) questionou  o que estava faltando 65 

para o Conselho emitir o parecer referente ao recurso. O Sr. Fábio informou que não foi 66 

encaminhado demonstrativo contábil de forma detalhada. A Conselheira Michelle informou 67 

que conforme plano de trabalho e relatório de atividades identifica-se a execução de um 68 

Projeto. A Sra. Bibiana, esclareceu que a execução das ações tem continuidade, embora o 69 

atendimento não seja prestado aos adolescentes no mês de janeiro, sendo um mês de 70 

organização e planejamento da equipe técnica da Associação, questionando qual a diferença 71 

de Projeto para Serviço. A Secretária Executiva, informou sobre o Caderno de Orientações 72 

para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, do 73 

Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, esclarecendo que o projeto tem início, meio e 74 

fim, e que o SCFV, é contínuo e tem uma rotatividade de usuários. Após discussão da 75 

plenária, deliberou-se por unanimidade, que a Comissão de Inscrição e Fiscalização, realize 76 

uma reunião no dia 17 de dezembro de 2018 às 14:00 horas, para análise do recurso. Pauta nº 77 

6: A plenária deliberou que as reuniões ordinárias do COMAS em 2019, ocorrerão as 78 

terceiras, terças-feiras de cada mês, com exceção de feriados e ponto facultativo, em que 79 

ocorrerão na terça-feira subsequente.  Pauta nº 7: Sem mais assuntos a tratar. O Presidente 80 

deu por encerrada a reunião, eu Camila Côgo Bonomo, Secretária Executiva deste Conselho, 81 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros 82 

presentes. São Mateus-ES, onze de dezembro de 2018. 83 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Débora Brumatti Coutinho                  Marilza Possatto         
Suplente – Saúde                                           Titular – Secretaria de Assistência Social 
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Moisés de Almeida Bersani                            Carlos Sérgio Rodrigues de Souza              

Titular - Procuradoria Muncipal                       Titular – Usuários 

 

 

 

Lusiana C. Gonçalves de Abreu                 Carlos de Jesus Silva 
Suplente – Centro Cultural Araçá                      Titular – FAMMAPOSAM 

  

 

 

 

 

Michelle Alves Muniz      Cristiane da Fonseca Bronzoni 

Titular – APAE                                           Suplente – Cáritas 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


