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             ATA Nº. 198/2022 
Data: 19 de janeiro de 2022. 

Horário: 08:00 horas 

Participantes: Franciele Vianna, Helen Dolores Delpupo Moysés, Lucielza do Nascimento Chieza, Natália 

Dazílio Caliman e Sidinéia Dias. 
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Ata nº. 198/2022 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Venda Nova do 

Imigrante - COMAS, realizada no dia dezenove do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito 

horas no auditório da Secretaria Municipal de Educação. As conselheiras Christine Lilian Bossois Andrade 

Peterle, Joziane Vargas Favares Altoé e Nádila Oliveira da Costa justificaram suas ausências. Ato contínuo, 

passamos à pauta referente aos Demonstrativos de Execução Físico Financeiro do Governo Federal. Na Portaria 

MDS nº 113/2015, de 10 de dezembro de 2015, está disposta a forma de repasse dos recursos do 

cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a execução destes recursos nos serviços, 

programas e no aprimoramento da gestão, e as regras para a prestação de contas da utilização do 

cofinanciamento federal, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, bem como outras medidas 

administrativas acerca do tema. Os recursos dos Blocos de Financiamento da Gestão do SUAS e da Gestão do 

Programa Bolsa Família e do Cadastro Único deverão ter sua execução registrada no Demonstrativo pelos 

gestores e submetidas à manifestação do Conselho de Assistência Social competente, quanto à sua adequada 

execução e aplicação conforme normativos próprios. Assim sendo, foram apresentados os referidos documentos 

nesta reunião para análise dos conselheiros presentes. Na sequência, foram aprovados por unanimidade os 

seguintes Demonstrativos Físico Financeiro do Governo Federal referentes ao ano de 2020: Demonstrativo 

Serviços/ Programas do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social; Demonstrativo da Gestão do 

SUAS do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social e Demonstrativo para Co-financiamento do 

Governo Federal Sistema Único da Assistência Social Gestão PBF. Nada mais havendo a registrar, encerro a 

presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

 

Franciele Vianna .............................................................................................. 

Helen Dolores Delpupo Moysés ...................................................................... 

Lucielza do Nascimento Chieza ...................................................................... 

Natália Dazílio Caliman ................................................................................... 

Sidinéia Dias .................................................................................................... 
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             ATA Nº. 199/2022 
Data: 16 de fevereiro de 2022. 

Horário: 08:00 horas 

Participantes: Christine Lilian Bossois Andrade Peterle, Joziane Vargas Favares Altoé, Lorena Caliman 

Damázio, Lucielza do Nascimento Chieza, Milce Helena Betini Altoé, Nádila Oliveira da Costa, Natália 

Dazílio Caliman e Sidinéia Dias. 
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Ata nº. 199/2022 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Venda Nova do 

Imigrante - COMAS, realizada no dia dezesseis do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito 

horas no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O primeiro ponto de pauta foi referente à mudança de 

data da reunião ordinária do Comas no dia dezoito de Maio/2022. Nesta data a Secretaria Municipal de 

Assistência Social realizará evento alusivo ao “Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes”. Assim sendo, alteramos para vinte e cinco de Maio/2022 a realização desta reunião mensal. Em 

seguida, a secretária do Comas, Lucielza do Nascimento Chieza, entregou ofícios aos representantes das 

entidades presentes cujo teor solicita a apresentação dos Planos de Trabalho 2022 e Relatórios das Atividades 

realizadas no exercício de 2021. O prazo se estenderá até o mês de Maio/2022. Em seguida, passamos a palavra 

para Joziane Vargas Favares Altoé, representante da APAE/VNI, para apresentação do Plano de Trabalho 

referente à aquisição de equipamento para aquela entidade. Ela relata que trata-se de uma Esteira 

Neurofuncional i9 adaptada com suporte de suspensão parcial de peso. O referido equipamento visa a melhoria 

da qualidade do atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla com comprometimento da 

marcha, déficit de equilíbrio, déficit de locomoção motora, sobrepeso, entre outros. Dentre os benefícios 

aponta: melhoria da mobilidade dos membros inferiores, avanços significativos nas habilidades motoras e no 

controle do próprio equilíbrio, evolução na marcha, etc. O equipamento possui apoios laterais manipuláveis, 

rampa para facilitar o acesso de cadeirantes e suporte de peso parcial com cabo de aço, para facilitar ou 

dificultar a caminhada e acompanhar a evolução do tratamento, conforme a diminuição do peso suportado. Para 

utilização total das funções da esteira, a APAE/VNI vai adquirir à parte, um colete para usar no suporte de 

suspensão. Desta forma, o paciente poderá ficar na esteira de pé, o que contribuirá para evolução do seu 

tratamento. Na sequência, Joziane Vargas Favares Altoé apresentou um vídeo mostrando o funcionamento da 

esteira acima mencionada. Ato contínuo, o Plano de Trabalho da APAE/VNI para aquisição da Esteira 

Neurofuncional i9 adaptada com suporte de suspensão parcial de peso foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, passamos à pauta referente ao Quadro de Metas da Chamada Pública 001/2021-PMVNI/Projeto 

Estadual Compra Direta de Alimentos-CDA. As datas previstas no referido documento estão desatualizadas 

uma vez que houveram imprevistos no decorrer do chamamento. Diante disso, foi apresentado ao Comas novo 

Quadro de Metas para análise. Após apreciação do documento, o novo Quadro de Metas da Chamada Pública 

001/2021-PMVNI/Projeto Estadual Compra Direta de Alimentos-CDA foi aprovado pelos conselheiros 

presentes. Na sequência, passamos ao ponto de pauta seguinte: após encerramento da Chamada Pública 

001/2021-PMVNI/Projeto Estadual Compra Direta de Alimentos-CDA, a Comissão de Licitação verificou que 

alguns produtos agrícolas fracassaram, e o chamamento público não atingiu o valor total de R$ 110.500,00 

(cento e dez mil e quinhentos reais). Restou um saldo de R$ 11.614,65 (onze mil, seiscentos e catorze reais e 

sessenta e cinco centavos). Observando o item 6.1.1 do Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN nº 

001/2021, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante-ES solicita o parecer do 

Conselho Municipal de Assistência Social-COMAS para a realização de nova chamada pública a fim de 

agregar este saldo restante. Em diálogo, foi pontuado que um dos objetivos do Projeto Estadual CDA é garantir 
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o acesso a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias à população em situação de 

insegurança alimentar e nutricional, promovendo a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da 

Agricultura Familiar. Deste modo, entendemos que a realização de uma nova chamada pública irá promover a 

inclusão produtiva no meio rural, além de contribuir para a diminuição da carência nutricional das famílias 

mais vulneráveis. Diante disso a realização de uma nova chamada pública para agregar o valor de de R$ 

11.614,65 (onze mil, seiscentos e catorze reais e sessenta e cinco centavos) foi aprovada por este Conselho. 

Nada mais havendo a registrar, encerro a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

 

Christine Lilian Bossois Andrade Peterle ........................................................ 

Joziane Vargas Favares Altoé .......................................................................... 

Lorena Caliman Damázio ................................................................................ 

Lucielza do Nascimento Chieza ...................................................................... 

Milce Helena Betini Altoé ................................................................................ 

Nádila Oliveira da Costa ................................................................................... 

Natália Dazílio Caliman ................................................................................... 

Sidinéia Dias .................................................................................................... 
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ATA Nº. 200/2022 
Data: 31 de março de 2022. 

Horário: 08:00 horas 

Participantes:Christine Lilian Bossois AndradePeterle, Joziane Vargas FavaresAltoé, Letícia Moreira Perim 

Moraes, Lorena CalimanDamázio,Milce Helena BetiniAltoé e Sidinéia Dias. 
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Ata nº. 200/2022 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Venda Nova do 

Imigrante - COMAS, realizada no dia trinta e um do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às oito 

horas no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O primeiro ponto de pauta foi referente a apresentação 

do Plano de Ação do Programa Incluir – Exercício 2022. A Secretária de Assistência Social, Letícia Moreira 

Perim Moraes, informou que aSetades – Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 

Social solicitou que os municípios que aderiram ao programa Incluir enviassem o Plano de Ação referente ao 

ano em curso. Como o município de Venda Nova do Imigrante ainda não iniciou a execução do Programa, pois 

está aguardando a tramitação no Poder Legislativo do projeto de lei que aprova os cargos necessários, o saldo 

que existe em conta de R$ 70.845,23, referente ao valor repassado pelo Estado e aos rendimentos, será 

reprogramado para ser utilizado no ano de 2022, a partir da contratação da equipe. No segundo ponto de pauta, 

a secretária também apresentou a Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual do Programa Incluir – 

Exercício 2021, a qual se dá por meio do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeira. Pelo 

mesmo motivo citado acima, o Relatório Financeiro que consta no documento está com o saldo de R$ 

70.845,23 a ser reprogramado para ser gasto a partir da contratação da equipe, e as outras informações do 

documento são referentes á execução do programa, por isso ainda não foi possível preenche-las. Diante dos 

argumentos apresentados a este Conselho, foram aprovados o Plano de Ação do Programa Incluir – Exercício 

2022 e a Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual do Programa Incluir – Exercício 2021. 

Nada mais havendo a registrar, encerro a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

 

Christine Lilian Bossois AndradePeterle ........................................................ 

Joziane Vargas Favares Altoé .......................................................................... 

Letícia Moreira Perim Moraes .......................................................................... 

Lorena CalimanDamázio ................................................................................ 

Milce Helena BetiniAltoé ................................................................................ 

Sidinéia Dias .................................................................................................... 

 


