
Ata de número 368 (trezentos e sessenta e oito) da Reunião Extraordinária do 

Conselho Municipal de Assistência Social – COMASC, realizada em 23 de 

fevereiro de 2017. 
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Ata de número 368 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência 
Social – COMASC, aos vinte e três 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, Ailson Carlos de Amorim, Cristina de Fátima 
Nali Ferreira, Soraia Del Santo de Oliveira Brum, Denise Vargas Azevedo Estofeles,  
Cristiane Rizo Balliana, Ana Carolina Balliana Martins, Silvia Louzada Duarte, 
Renata Patussi Pancini, Luciana Cristo Falçoni; Anacleto Brunoro Júnior. 
Encontravam -se presentes a Secretária dos Conselhos Renata Coutinho Matos e a 
Secretária Municipal de Assistência Social Maria Lúcia Ventorim . A conselheira Ana 
Paula Mercier e Lorena Aguiar justificaram sua ausência. Após uma discussão inicial 
entre os Conselheiros e a Secretária Maria Lúcia Ventorim sobre a necessidade de 
melhor acompanhamento dos gastos dos recursos municipais da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e da necessidade de garantir um percentual fixo 
para a Política de Assistência Social a nível municipal, a Presidente Mariana 
Scolforo Louzada iniciou a reunião com a leitura da Ata 367, que foi lida pela 
conselheira Denise Vargas Azevedo Estofeles, e aprovada pelos presentes. 
Prosseguindo foi retomada a  discussão sobre a questão das urnas mortuárias, 
sendo decidido que a Secretária Lúcia irá conversar com a funcionária Sandra do 
almoxarifado, para ver como proceder para descartar as que estão danificadas, 
além de fazer contato com a Santa Casa Castelense para ver a situação da entrega 
das mesmas, aos finais de semana. Em seguida passou a pauta; Reprogramação 
dos saldos financeiros Estadual e Federal. A Conselheira Cristiane Balliana fez fez 
uma explicação  de como vem o extrato mensal dos recursos repassados. Em 
seguida Mariana fez a leitura da Reprogramação, sendo alterado alguns valores e 
itens, garantindo 3% do IGD-PBF para os Conselhos Municipais. Após as alterações 
a mesma foi aprovada por todos. Em seguida Lúcia Ventorim apresentou  sua 
sugestão de organograma para a SEMAS, sendo que cada conselheiro deverá 
analisá-lo e  levar propostas para a próxima reunião. Mariana apresentou ao 
Conselho 03 propostas de logo para o COMASC, sendo que, após votação a 
terceira apresentada foi aprovada com 07 votos. Dando prosseguimento Mariana 
passou a palavra para Lúcia Ventorim que apresentou o orçamento proposto para a 
elaboração do Diagnóstico Social do município, sendo que os conselheiros acharam 
o preço justo e decidiram  aprovar o pagamento dos R$ 47.000,00 para do recurso 
oriendo do FUNCOP 2012, conta nº 21.482.153). Lúcia informou ainda quer Marluce 
está concluindo a Prestação de Contas do FUNCOP 2012, que deverá ser aprovada 
pelo COMASC, sendo necessária outra reunião para tanto. Em seguida foi proposto 
a criação de um grupo de Watsapp para o Conselho, com objetivo de repassar 
exclusivamente informações do mesmo, sendo aprovado pelos presentes. Mariana 
apresentou o Cronograma de reuniões ordinárias e ficou decidido realizar as 
mesmas nas entidades e Serviços. O cronograma será alterado e enviado aos 
conselheiros. Foi conversado sobre a Conferência de Assistência Social, que deverá 
ser realizada até o dia 31 de julho do corrente ano. Foi sugerido os dias 29 e 30 de 
de junho e 06/07 de julho, sendo decidido que deverá ocorrer nos dia 07 de julho  e 
caso o Diagnóstico social esteja pronto seja apresentado no dia 06/07/2017 à noite, 
como abertura do evento. Em seguida a Conselheira Rosa Ambrosim leu a 
composição das comissões da conferência realizada em 2015 e  ficou decidido 
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permanecer as mesmas, com as devidas alterações dos componentes que saíram 
por seus substitutos. O conselheiro Anacleto pediu a inclusão de um ponto de pauta, 
informando que enquanto presidente da AMA está com dificuldades de trabalhar e  
informou que o Prefeito não tem dado resposta sobre a atual situação das entidades 
sociais do município. Disse que está faltando compromisso da gestão municipal. 
Lúcia ligou para Brenda, assessora do Prefeito, solicitando o  agendamento de 
reunião com o prefeito e um representante de cada entidade.  Lúcia comprometeu-
se a enviar para as entidades o modelo de plano de trabalho e do pedido de 
subvenção, conforme realizado pela CEIM Nossa Senhora da Penha. A Conselheira 
Denise informou que o processo de subvenção da CEIM tramitou com maior 
rapidez, porém o recurso ainda não foi repassado, estando o processo parado 
novamente na Procuradoria Municipal. Rosa Ambrosim informou que o Oficio  
falando da situação das mesmas para o Prefeito Luís Carlos Piassi, solicitando o 
posicionamento da Prefeitura em relação ao repasse foi enviado. Sem mais nada a 
relatar, às 10:45hs, 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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