
 

 

 

 

Ata de número 424 (quatrocentos e vinte e quatro) da Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – COMASC, 

realizada em 27 de Fevereiro de 2020. 
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Ata de número quatrocentos e vinte e quatro da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Assistência Social – COMASC, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 
sete e trinta horas, na Sala dos Conselhos Municipais de Castelo, com a presença dos 
conselheiros: Luciene da Costa, Elismara Lauvrs, Marluce Gomes, Lui Fonseca do Nascimento, 
Lígia Ambrozio Araujo, Rosimary Velten Cardoso Faco. A Secretária Executiva do COMASC Eliane 
Maria Pizol Colodete. A Secretária Municipal de Assistência Social Ana Paula Guilherme Novo e o 
Coordenador da ILPI Vila Feliz Luan Cruz Alves. A Presidente Luciene iniciou a reunião com a 
pauta: Leitura da Ata Nº 423. A Presidente leu a Ata Nº 423 que foi aprovada por todos. Em 
seguida passou para a pauta: Apreciação e aprovação do Plano de Trabalho referente à Emenda 
Parlamentar destinada a ILPI Vila Feliz. A Secretária Municipal de Assistência Social Ana Paula 
discorreu sobre a dificuldade financeira da ILPI Vila Feliz e que a referida Emenda Parlamentar no 
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi destinada para pagamento de 
Funcionários e Serviços de Terceiros – Pessoa Física; informou ainda que o recurso foi 
direcionado diretamente à ILPI Vila Feliz e encontra-se na conta da Prefeitura desde 05 de 
dezembro de 2020. Os conselheiros analisaram e aprovaram o Plano de Trabalho referente à 
Emenda Parlamentar para a ILPI Vila Feliz "Antonio Sergio de Tassis". Prosseguindo a Secretária 
Ana Paula informou que a SEMAS está analisando a possibilidade de alugar um imóvel para o 
CRAS, visto que o local onde funciona atualmente encontra-se impossibilitado de ser usado 
devido ser área de alagamento. Continuando informou que a SEMAS está analisando o melhor 
local para construção do CREAS, caso o município ganhe o Edital. Informou ainda que ocorreu 
um problema em relação aos cursos ofertados pelo SENAI no CRAS, com recurso do FUNCOP; 
que de acordo com o Processo 008994/2019 foram contratados três cursos: Curso de Depilação 
(carga horária 160h), Curso de Maquiador (carga horária 160h) e Curso de Designer de 
Sobrancelhas com Henna (carga horária 32h); explicou que os cursos foram financiados pelo 
FUNCOP e não foram concluídos devido a uma falha no cronograma, pois o mesmo foi feito até 
fevereiro e a vigência do contrato era até janeiro, sendo que o contrato não previa prorrogação; 
Ana Paula disse que buscou informações junto a Procuradoria e foi orientada a cancelar o 
contrato; que o SENAI encaminhou uma nova proposta para executar os cursos com o valor 
restante e o cronograma será até junho. A Presidente Luciene perguntou qual o objetivo dos 
cursos e Ana Paula explicou que é para atender os usuários do CRAS, para que possam ter uma 
profissão e ser inseridos no mercado de trabalho. Após um breve debate os conselheiros 
aprovaram o cancelamento e a confecção de um novo contrato. Prosseguindo Ana Paula 
discorreu sobre a reforma do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 
"Willis César Pedruzzi" e que para a iniciar a execução será necessário alugar uma casa para 
abrigar provisoriamente as crianças e adolescentes. Em seguida informou que a SEMAS vai fazer 
um novo Processo Seletivo e vai lançar um Edital nos próximos dias, que está aguardando a 
Procuradoria e o Prefeito aprovarem. Dando continuidade passou para a pauta: Informações 
Gerais. A Presidente leu o Processo 001735/2020 de 11/02/2020 encaminhando cópia do Termo 
de Aprovação de Contas final do Convênio nº 033/2010 (cooperação técnica e financeira para 
realização de despesas de custeio e manutenção do Serviço Especializado de proteção, 
atendimento, apoio, orientação e acompanhamento às famílias e indivíduos em situação de 
ameaça ou violação dos direitos no valor de R$ 30.000,00) para ciência e arquivamento. A 
Presidente leu o Processo 000989/2020 de 28/01/2020 informando sobre a publicação do Decreto 
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Nº 17.160, de 11 de fevereiro de 2020, em que nomeia membros do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Castelo – COMASC. Sem mais nada a relatar, às 9h, 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) Lígia Ambrozio Araujo ________________________________________ 

4) Lui Fonseca do Nascimento ___________________________________ 

5) Elismara Lauvrs ____________________________________________ 

6) Marluce Gomes ____________________________________________ 

7) Rosimary Velten Cardoso Faco ________________________________ 


