
Ata de número 367(trezentos e sesenta e sete) da Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Assistência Social – COMASC, realizada em 16 de

fevereiro de 2017.
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Ata de número 367 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social  –  COMASC,  aos  dezeseis  dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e
dezessete,  às  sete  e  trinta  horas,  no  Auditório  da  Secretaria  Municipal  de
Assistência Social - SEMAS, com a presença dos conselheiros: Rosa Augusta
Kister Ambrosim, Mariana Scolforo Louzada, Cristina de Fátima Nali Ferreira,
Soraia  Del  Santo  de  Oliveira  Brum,  Denise  Vargas  Azevedo  Estofeles,  Ana
Lúcia Vinco Secchin, Cristiane Rizo Balliana, Ailson Carlos de Amorim, Lorena
de  Aguiar  Zardo,  Georgina  de  Oliveira  Nalli,  Anacleto  Brunoro  Júnior.  A
Secretária  da  SEMAS  Maria  Lúcia  Ventorim.  A  Secretária  dos  Conselhos
Renata Coutinho Matos e a Assistente Social do Clube da Amizade – CLAC
Fernanda Bueno. As conselheiras Mariana Mozer, Ana Carolina Balliana Martins
Santos,  Ana  Paula  Mercier  e  Renata  Patussi  justificaram  sua  ausência.  A
Presidente  Rosa  Ambrosim  iniciou  a  reunião  com  a  pauta:  alternância  da
presidência  de  Rosa para  Mariana Scolforo  Louzada.  Sendo assim Mariana
tomou posse e passou a presidir a reunião. Prosseguindo passou para a pauta:
Foi  conversado  sobre  a  Conferência  de  Assistência  Social,  que  deverá  ser
realizada até julho do corrente ano. Foi feita a leitura do Tema da Conferência,
que  será  "Garantia  de  Direitos  no  Fortalecimento  do  Sistema  Único  de
Assistência  Social".  A  Comissão  de  Análise  e  Renovação  de  Inscrição,
apresentou parecer sobre a solicitação de Repasse da Subvenção Social do
CLAC. A comissão sugeriu alterações no Plano de Trabalho, no que se refere
ao valor, sugerindo mudar de R$ 30.000,00, para R$ 15.000,00; informou que
não pode utilizar o recurso para obras e que pediram que identificasse o que
seria  comprado;  alteração  na  folha  de  pagamento,  meses  e  valor,  e
posteriormente sugeriu alteração do Estatuto. A Comissão sugeriu a aprovação
da  documentação,  mas  com  essas  alterações,  que  serão  entregues  ao
COMASC  o  mais  breve  possível.  Os  conselheiros  presentes  aprovaram.  A
Secretária  Municipal  de  Assistência  Social,  Maria  Lúcia  Ventorim,  fez  sua
apresentação para os conselheiros presentes, informando que é a nova Gestora
da SEMAS. Anacleto fez um breve resumo de como está a situação da SEMAS
e das Entidades Sociais. Lúcia trouxe como proposta para os conselheiros a
elaboração de Diagnóstico Social da Política de Assistência Social do município,
sendo que já tem a proposta de realização por duas profissionais, ficando de
verificar  os  custos  do  mesmo  e  informar  ao  Conselho.  Os  conselheiros
presentes,  decidiram  analisar  a  proposta  feita  pela  Secretária  na  reunião
extraordinária.  Lúcia  informou  que  a  SEMAS  precisa  de  uma  estrutura
administrativa  mínima,  recursos  humanos  e  materiais,  para  os  Serviços
ofertados e para garantir o funcionamento com qualidade para os usuários da
Política. Em seguida passou-se para a Alteração da Resolução dos Benefícios
Eventuais  n°  07/2015,  sendo  feita  a  leitura  do  ofício  circular   Nº  034/2015
PHIS/SEMAS/PMC, enviado pela Assistente Social Rosa Eller, pela conselheira
Rosa Ambrosim. Assunto: Mudança no Paragrafo único do Art. 5º, que trata da
isenção da taxa de sepultamento.  Foi  informado pela Conselheira  Georgina,
que alguns caixões que se encontram no almoxarifado da Prefeitura, estão bem
danificados,  com  brocas  e  cupins.  Foi  sugerido  que  fosse  realizada  uma
seleção dos caixões bons e descartasse os ruins, além de não comprar esse
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ano,  até  acabar  as  unidades  que  estão  armazenadas  no  almoxarifado.  Os
Conselheiros  presentes,  decidiram  aprovar  a  alteração  da  Resolução  n°
007/2015. Lúcia apresentou a reprogramção dos saldos do Fundo Municipal de
Assistência Social, referente aos recursos Estadual e Federal. Anacleto sugeriu
que os conselheiros analisassem antes de aprovar e solicitou que fosse enviada
cópia para o email dos conselheiros e foi agendada reunião extraordinária para
o dia 23/02/2017. Lúcia disse que vai tentar fazer uma solicitação de compra
anual única dos serviços e informou que está fazendo alterações no espaço
físico da Secretaria – SEMAS, mas teve que parar porque o Prefeito Luis Carlos
Piassi,   informou que a Secretaria irá para outro prédio. Sendo assim Lúcia
solicitou compreensão e parceria  dos conselheiros neste início  de gestão.  A
Secretária  da  Semas,  informou que  tem o  valor  total  do  FUNCOOP de  R$
183.621,67 (cento e oitenta e três mil, seissentos e vinte e um reais e sessenta
e sete centavos) e sugeriu que fosse utilizado para a construção de uma Sede
para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Os conselheiros presentes
concordaram. Informes Gerais:  Mariana explicou a situação da devolução do
dinheiro de aplicação financeira das Entidades. Anacleto questionou sobre as
subvenções das  Entidades que ninguém informa como está  a  situação das
mesmas. Lúcia propos que o conselho enviasse o ofício para o Prefeito Luís
Carlos  Piassi,  solicitando  o  posicionamento  da  Prefeitura  em  relação  ao
repasse. Os conselheiros aprovaram. Sem mais nada a relatar, às 11h:20min,
deu-se por encerrada a reunião e eu, Renata Coutinho Matos, Secretária dos
Conselhos  Municipais  de  Assistência  Social,  lavrei  a  presente  ata  que  vai
assinada por mim e demais conselheiros presentes.
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