
 

 

 

 

Ata de número 421 (quatrocentos e vinte e um) da Reunião  
Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 

COMASC, realizada em 25 de Novembro de 2019. 
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Ata de número quatrocentos e vinte e um da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 
Assistência Social – COMASC, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e 
dezenove, às sete e trinta horas, na Sala de Reunião do Centro de Referência de Assistência 
Social - CREAS, com a presença dos conselheiros: Luciene da Costa, Ana Paula Berleze 
Favoreto, Lui Fonseca do Nascimento, Amabile de Souza Vieira Nunes, Lorena de Aguiar Zardo, 
Maria Lúcia Ventorim, Elismara Lauvrs, Marta Cristina da Silva Vinco, Marluce Gomes. A Gerente 
da Proteção Social Básica Cristiane Rizo Balliana e a Gerente da Proteção Social Especial 
Janine Gazola Eller. A Secretária Executiva do COMASC Eliane Maria Pizol Colodete. A 
conselheira Jocarla encontra-se de licença maternidade. A conselheira Rosimary justificou sua 
ausência. A Presidente Luciene iniciou a reunião com a pauta: Regulamentação da Lei do SUAS. 
Passou a palavra para a Secretária Municipal de Assistência Social, Maria Lúcia Ventorim, que 
informou que a equipe da SEMAS reformulou a Lei do SUAS pois foram detectadas algumas 
situações que não foram garantidas na época da promulgação da mesma, como os profissionais 
elencados pela NOB/RH para compor os serviços da Assistência Social. Expôs que na 
reformulação da referida Lei foi solicitado um percentual fixo de no mínimo 10% da arrecadação 
municipal e para que a SEMAS seja ordenadora de despesas. Continuando informou que está 
reformando o antigo casarão que pertence à SEMAS para comportar um novo CRAS; e que está 
usando a antiga escola do bairro Garage para atividades do CRAS. Dessa forma, pretende 
atingir um número maior de usuários. Em seguida comunicou seu afastamento como gestora da 
SEMAS pois vai assumir como Vereadora na Câmara Municipal no dia 26/11/2019. Prosseguindo 
passou para a pauta: Descredenciamento do Programa Criança Feliz no município de Castelo. A 
Presidente informou que recebeu ofício Nº 584/2019/SEMAS/PMC, de 20 de novembro de 2019, 
informando sobre o descredenciamento do Programa Criança Feliz, uma vez que ao ser 
executado no ano de 2018, o número de metas pactuadas pelo município não foram possíveis de 
serem atingidas na íntegra, além de problemas em relação ao repasse de recursos pelo 
Ministério da Cidadania. A Gerente da Proteção Social Básica, Cristiane, explicou que a adesão 
do município foi feita em 2018 mas a SEMAS não tinha equipe para assumir o Programa, sendo 
a mesma composta de um técnico e cinco visitadores para executar 150 metas, por isso, foi feita 
uma parceria com a OSC Associação dos Moradores de Aracuí – AMA. Em setembro de 2018 o 
Governo fez uma adequação condicionando o repasse ao número de metas executada. Como o 
município atendeu 98 famílias com a condicionalidade o recurso foi bloqueado. Em dezembro de 
2018 o município não atingiu a meta e o repasse foi feito três meses depois, sendo a metade do 
valor. Disse ainda que o Programa é muito bom e causa um impacto positivo nas famílias e, por 
isso, estão tentando incluir no SUAS. Maria Lúcia disse que se tivesse recurso próprio a SEMAS 
manteria o Programa pois ele é muito bom e quem sabe se no futuro abrir nova adesão o 
município pode aderir de novo. A Gerente da Proteção Social Especial, Janine, expôs que é 
importante fortalecer as ações continuadas do município que são executadas pelo CRAS, 
CREAS, Serviço de Acolhimento. Cristiane informou que para descredenciar o Programa precisa 
de um Parecer favorável do COMASC; depois faz a outra parte no site do MDS. Os conselheiros 
debateram o assunto e votaram a favor do descredenciamento do Programa Criança Feliz. 
Cristiane solicitou uma Resolução do COMASC. Continuando passou para a pauta: Programa 
Família Acolhedora. A Presidente Luciene informou que recebeu ofício 143/2019/PMC/Programa 
Família Acolhedora, de 19 de novembro de 2019, enviando os Relatórios Mensais de janeiro a 



 

 

 

 

Ata de número 421 (quatrocentos e vinte e um) da Reunião  
Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 

COMASC, realizada em 25 de Novembro de 2019. 

 

44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 

51 
52 
53 
54 

55 
56 

57 
58 
59 

60 
61 

62 
63 

64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 

73 

74 

75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

outubro e o Relatório Anual de 2018, com o objetivo de discutir a efetividade e a continuidade do 
Programa no município. Janine expôs que o Programa está na Alta Complexidade e explicou 
brevemente seu funcionamento; que está sendo executado desde 2016, com muito sucesso para 
as famílias extensas; que recebe o recurso estadual de R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e 
oitocentos reais) para pagamento de recursos humanos, subsidiar as famílias entre outros. Disse 
ainda que a equipe, durante o ano de 2019, divulgou amplamente o Programa, no entanto, não 
houve adesão de novas famílias para cadastrar no Programa e as famílias que eram cadastradas 
foram desabilitadas pelo Juiz da 2º Vara da Infância e Adolescência. Maria Lúcia explicou que 
anualmente o Programa é fiscalizado pelo Ministério Público Estadual e, na última fiscalização, 
fez as seguintes ressalvas: tirar o Programa de dentro da SEMAS, alugando um espaço próprio 
(o que inclui aluguel, energia, água, telefone, internet); contratar equipe técnica exclusiva; 
contratar um Coordenador; contratar um auxiliar Administrativo. Janine explicou que é muita 
exigência para um Programa que não está dando retorno. Cristiane disse que no momento é 
mais importante investir nas ações que o município executa. Maria Lúcia comentou que se 
tivesse recurso próprio poderia manter o Programa nas condições exigidas pelo Ministério 
Público e que este exige da SEMAS coisas que não estão ao alcance de executar. Diante do 
exposto Janine concluiu que o melhor é desabilitar o Programa, mesmo perdendo o recurso. A 
conselheira Elismara perguntou se no futuro pode habilitar novamente e Janine respondeu que 
conversou sobre essa possibilidade com o Estado e eles não souberam responder. Os 
conselheiros discutiram o assunto e aprovaram a desabilitação do Programa Família Acolhedora. 
Janine solicitou uma Resolução do COMASC. Em seguida passou para a pauta: Análise a 
aprovação da Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo  - Exercício 
2018, enviado através do ofício Nº 582/2019/SEMAS/PMC, de 20 de novembro de 2019. A 
Presidente pediu para a Técnica em Serviços Gerenciais da SEMAS, Marluce Gomes, para 
apresentar a referida Prestação de Contas. Marluce apresentou a Prestação de Contas do  
Cofinanciamento Estadual Destinado ao Custeio dos Benefícios Eventuais e dos Serviços 
Continuados da Assistência Social – Exercício 2018, contendo dois anexos: Anexo I: 
Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-financeira preenchido pela SEMAS; Anexo II: 
Formulário do Conselho para preenchimento do COMASC. Os conselheiros analisaram a referida 
Prestação de Contas que foi aprovada por unanimidade. Marluce solicitou uma Resolução do 
COMASC e preenchimento do Formulário. Maria Lúcia sugeriu que os conselheiros revisem a 
Resolução que trata dos Benefícios Eventuais sobre o Auxílio Funeral. Dando continuidade 
passou para a pauta: Eleição dos conselheiros do COMASC – Biênio 2020-2021. A Secretária 
Executiva Eliane informou que agendou o Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Penha 
para realizar a eleição; que enviou ofício para as entidades solicitando se estas vão participar da 
eleição e para enviar representantes de usuários; enviou ofício para o Poder Público solicitando 
novos representantes. A Comissão Eleitoral marcou reunião para o dia 27/11/2019, às 7:30, na 
Sala dos Conselhos. Prosseguindo passou para a pauta: Prorrogação do prazo de Prestação de 
Contas do FUNCOP. A Secretária Maria Lúcia leu o ofício Nº 597/2019/SEMAS/PMC, de 22 de 
novembro de 2019, solicitando a prorrogação do prazo de Prestação de Contas referente ao 
Plano de Aplicação do saldo remanescente do Fundo Estadual de Erradicação e Combate à 
Pobreza - FUNCOP para aquisição de materiais permanentes, Benefícios Eventuais (Cestas 
Básicas e Kits Bebês) e Cursos de Geração de Emprego e Renda, uma vez que o prazo vence 
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no dia 27/11/2019 (Processo nº 79135234). A SEMAS solicita aprovação de prorrogação do 
prazo da prestação de contas do FUNCOP até 30/06/2020, uma vez que o cronograma dos 
cursos é até o dia 21/02/2020. Ressaltou ainda que o Processo para aquisição dos notebooks e 
impressoras, por duas vezes, o certame foi deserto e aguarda o Departamento de Compras da 
PMC marcar nova licitação. Os conselheiros aprovaram a prorrogação de prazo para a prestação 
de contas do FUNCOP por unanimidade. Maria Lúcia solicitou uma Resolução do COMASC. Em 
seguida passou para a pauta: Informações Gerais. A Presidente leu o ofício nº 
580/2019/SEMAS/PMC, de 18 de novembro de 2019, informando que a Entidade ACAPODE não 
executou, no exercício de 2019, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e, por 
isso, teve seu registro desativado no Cadastro Nacional do Sistema Único de Assistência Social - 
CadSuas. Informou que recebeu ofício circular Nº 01/2019/APEC, de 11 de novembro de 2019, 
convidando para a palestra com o tema “Prevenção de Câncer de Mama e Câncer de Próstata 
que será realizada no próximo dia 20/11/2019, às 19:30 na Igreja Nossa Senhora Aparecida. 
Eliane informou que recebeu as prestações de contas da SEMAS dos meses de junho, julho, 
agosto e setembro de 2019 e que a Comissão de Prestação de Contas está com dificuldade de 
se reunir para analisar. Os conselheiros decidiram analisar e aprovar as referidas prestações de 
contas na próxima reunião do COMASC. As representantes da Comissão Especial marcaram 
reunião para o dia 02/12/2019, às 7:30, na SEMAS. Sem mais nada a relatar, às 10h30m, deu-se 
por encerrada a reunião e eu, Eliane Maria Pizol Colodete, Secretária Executiva do Conselho 
Municipal de Assistência Social, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais 
conselheiros presentes.  

 

 

 

1) Eliane Maria Pizol Colodete ___________________________________ 

2) Luciene da Costa ___________________________________________  

3) Amabile de Souza Vieira Nunes ________________________________ 

4) Lui Fonseca do Nascimento ___________________________________ 

5) Ana Paula Berleze Favoreto ___________________________________ 

6) Maria Lúcia Ventorim ________________________________________ 

7) Lorena de Aguiar Zardo ______________________________________ 

8) Elismara Lauvrs ____________________________________________ 

9) Marta Cristina da Silva Vinco __________________________________ 

10) Marluce Gomes ____________________________________________ 


