
Ata de número 371 (trezentos e setenta 

e um) da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social –
COMASC, realizada em 13 de Abril de 2017.
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Ata de número 371 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social – COMASC, aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às
sete e trinta horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social -
SEMAS, com a presença dos conselheiros: Mariana Scolforo Louzada, Rosa
Augusta Kister Ambrosim, Cristina de Fátima Nali  Ferreira,  Anacleto Brunoro
Júnior,  Cristiane  Rizzo  Balliana,  Ana  Paula  Mercier  Serejo,  Denise  Vargas
Azevedo,  Soraia  Del  Santo  de  Oliveira  Brum.  A  Secretária  Municipal  de
Assistência  Social  Maria  Lúcia  Ventorim  e  a  Secretária  dos  Conselhos
Municipais  de  Assistência  Social  Renata  Coutinho  Matos.  As  conselheiras
Luciana Cristo Falçoni, Lorena de Aguiar Zardo, Gilmara Araujo da Cruz e Ana
Carolina  Balliana  Martins  justificaram sua  ausência.  A  Presidente  Mariana
iniciou a reunião com a pauta: Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas
da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  feita  através  dos  extratos
bancários. As conselheiras Cristiane e Ana Paula, da Comissão de Prestação
de Contas, fizeram o análise dos extratos do mês de dezembro 2016, janeiro e
fevereiro 2017. Cristiane fez algumas explicações sobre os extratos. Quanto à
prestação  de  contas  do  mês  de  dezembro  de  2016,  Cristiane  fez  alguns
questionamentos sobre a reforma do CRAS, como a troca de todas as portas de
madeira por portas de aço, utilizando recursos do Piso Fixo da Proteção Básica
Foi questionado ainda sobre  repasse que deveria ser feito para a APAE no
valor de R$49.662,76 (quarenta e nove mil, seissentos e sessenta e dois reais e
setenta  e  seis  centavos).  Mariana  explicou  que  a  Entidade  não  conseguiu
utilizar este recurso, porque não houve tempo hábil para isso. Foi sugerido pela
Comissão de Prestação de Contas a não aprovação da prestação de contas
dos meses  de  dezembro  de  2016,  janeiro  e  fevereiro  de  2017,  até  que  se
resolvesse  a  situação  de  repasse  para  reforma do  CRAS.  Foi  definido  que
deverá  ser   enviado  ofício  a  SEMAS  solicitando  esclarecimentos  sobre  os
referidos repasses, o que foi  aprovado pelos presentes. Em seguida passou
para  o  ponto  de  pauta:  Renovação  das  Inscrições  das  Entidades.  Rosa
Ambrosim, representando a Comissão de Análise de Inscrição de Entidades-
Programas-Projetos, informou que o CIEE não entregou a documentação ainda.
As Entidades: ACAPPODE, CLAC, AMA, ILPI Vila Feliz, CEI "Nossa Senhora da
Penha",  Centro  de  Convivência  "Santa  Luisa  de  Marillac",  ACRIC,  APEC e
APAE estão com as documentações corretas. A Comissão sugeriu aprovação e
os  demais  membros do  Conselho  aprovaram a renovação de inscrição  das
Entidades citadas. A conselheira Rosa informou que das duas Entidades que
haviam solicitado inscrição no Conselho no final de 2016, ASSEC e Voluntárias
Pró-Santa Casa, somente esta última apresentou as documentações com as
alterações sugeridas. Expôs ainda que a documentação da referida Entidade
atendeu  as  solicitações  feitas.  Os  conselheiros  discutiram  alguns  itens
pendentes sobre a Entidade, como sua adequação para oferta do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo definido que a mesma deverá
ser  informada  sobre  a  necessidade  desta.  Foi  colocada  em  votação  a
aprovação da inscrição da Entidade e a maioria  dos conselheiros presentes
decidiu pela aprovação da inscrição da Entidade Voluntárias Pró-Santa Casa.
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Em relação a Entidade ASSEC, a Presidente Mariana explicou que o Presidente
procurou a  mesma solicitando uma explicação sobre  as  pêndencias  de sua
documentação.  Os  conselheiros  presentes  questionaram  que  a  referida
Entidade não reapresentou a documentação solicitada, havendo questões  que
são incompatíveis pelo fato da Entidade ser uma OSCIP e que apenas após a
resolução  desta  situação  o  Conselho  poderá  dar  um  parecer.  Continuando
passou ao próximo ponto de pauta: Realização da Conferência Municipal de
Assistência Social, que deverá ocorrer nos dias 06 e 07 de julho do corrente
ano. A Presidente fez a leitura do convite para uma reunião que será realizada
no dia 17 de abril do corrente ano, em Cachoeiro de Itapemirim. Ficou definido
que a conselheira Rosa e a Secretária dos Conselhos Renata irão representar o
Conselho nesta reunião. Anacleto solicitou aos Conselheiros que fizessem uma
visita nos equipamentos da Secretaria Municipal de Asistência Social (CRAS e
CREAS).  A  gestora  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  Lúcia,
informou que enviou  um ofício  ao  Gestor  do  Município,  Senhor  Luiz  Carlos
Piassi, solicitando a contratação de funcionários para o CRAS e CREAS, mas
até  o  momento,  não obteve resposta.  Disse ainda que foi  informada que o
contrato dos técnicos será mantido até o mês de junho do corrente ano. Os
conselheiros decidiram realizar uma visita a fim de verificar se os Serviços tem
pelo  menos  a  equipe  mínima  e  ainda  a  efetividade  dos  funcionários  (ver
produção  de  cada  técnico).  A visita  no  CRAS  ficou  agendada  para  o  dia
20/04/17,  às  8:00.  A Secretária  Lúcia  expôs que tem uma proposta  de  de
garantir  por Lei  (Municipal),   5% do orçamento Municipal  para a Assistência
Social e que a SEMAS seja  ordenadora de despesa. Informou também que
solicitou à Equipe que fará o Diagnóstico da SEMAS que também fizesse um
Orçamento para fazer o  organograma da SEMAS. Sem mais nada a relatar,
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.

01 – Cristina de Fátima Nali Ferreira __________________________________________
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