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ATA DA 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO.  
Data: 30 de Outubro  de 2017. 

Expediente: 

A) Eleição da Comissão Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social 
Dando inicio a Eleição, Valéria da Costa, presidente do CMAS, inicia os trabalhos 
aconselhando as entidades a se inteirar da Lei e do Regimento Interno do Conselho Municipal 
da Assistência Social, e diz que é muito importante para que na 1º reunião dos empossados se 
faça novas conversas sobre o assunto. Que o mandado terminante nesta eleição, conforme 
regimento interno sugere que se façam as alterações anualmente sendo para este ano, o 
Presidente da sociedade civil e o 1º secretario poder publico. Todos se apresentam, Waléria, 
Carmem, assistente social da saúde, Ivaldo Presidente do Amor Exigente e ainda 1° secretário 
do conselho, Elizabeth Chagas, presidente da AAMS,, Rita Elizabeth, Assistente Social e 
coordenadora do Cras costa norte, Lurdes da Faculti, Janaina coordenadora do Viração, 
Fernanda técnica responsável Associação Sebastianense,. Elizabeth Chagas deixa registrado 
que Ivaldo e Valéria foram a alma do conselho e que não se pode perder a essência, Ivaldo diz 
que o conselho necessita urgentemente de uma secretária executiva, Antônio se apresenta 
como funcionário representante da Setradh, advogado e que já fez parte do Conselho de 
Educação, Luciana assistente social representante do Verde Escola, agradece a atenção de 
todos que foi pega de surpresa e que vai procurar aprender, João Batista representante do 
Polvo 3º idade não poderia deixar de vir e tem um vasto conhecimento na área, Rosaura Rigotti 
Ivo, diretora atual da Setradh, assistente social de formação,Margareth, enfermeira 
representante da secretaria de saúde, Jessica representante dos usuários do Cras Costa 
Norte, Rogéria representante da Fazenda, Valéria assistente social ficou na presidência  do 
conselho, Ivaldo foi braço direito e esquerdo dela, diz que o conselho tem uma demanda 
grande, o suplente tem direito a voz e tem que participar, agradece a a oportunidade dos 
membros deste mandato, e que para ela foi um grande desafio, mas acredita que avançou 
muito no conselho, conseguiram atualizar a legislação, sugere ao Ivaldo que ambos façam um 
relatório inclusive com a pendência do Instituto Obbi, pede também para revejam a inscrição 
das entidades no conselho para comparar o que diz a lei nova dos conselhos, diz que fizeram 
uma proposta a Setradh enquanto politica da  Assistência   Social, o que traz o SUAS hoje, 
após a eleição do ano passado , convidou o prefeito e vice para que ambos tenham o 
conhecimento, já encaminharam a proposta, aguardam retorno. Realizou duas conferências, já 
existe a 22 anosa conferência nacional em 16 anos e por 3 vezes conseguiram trazer para São 
Sebastião. Todos os documentos da conferência e propostas da politica da Assistência Social 
e alei municipal do  SUAS, referente a este assunto a ideia é apresentar a politica para nova 
gestão por conta da reforma administrativa para que possa haver um cronograma, a 
competência é do órgão gestor, ainda não existe um plano municipal da Assistência Social, e 
esta é uma pendência que o novo conselho vai ter que iniciar, esta sendo feito um estudo da 
rede a pedido da Dr Janine, Promotora de Justiça, colocaram em ciência que já o existe o 
monitoramento do Cras e Creas, porém da Casa do Acolhimento ainda não deu tempo de 
fazer. Graziella da Apae se apresenta e diz que vai dar suporte técnico aos conselhos e é 
importante a luta pela casa dos conselhos de politicas publicas. Raquel se apresenta como 
suplente da Secretaria da Educação, Valéria finaliza que é importante que a lei da Legislação 
do Conselho é de muita importância se apropriar da politica da Assistência  Social e que no 
final do ano terá o chamamento será feita a avaliação das entidades, e seus planos de 
trabalho, as prestações de conta, e que os novos conselheiros precisam se apropriar de tudo 
isso, apesar das alterações das comissões que eles fizeram. A população tem que participar 
diz Jessica, representante dos usuários, Ivaldo sugere que seja fornecido um kit básico do 
conselheiro contendo toda a legislação e regimento interno, as reuniões são em 1º chamada 
1/3 do conselheiro, 2º chamada 1/3 dos conselheiros. Começam as inscrições. Fernanda se 
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candidata a presidente representando a Associação Sebastianense, Beth se candidata a vice, 
Antônio se candidata a vice, Jessica se candidata a 1º secretaria Beth 2º secretaria. João se 
manifesta dizendo que não aceita Fernanda como presidente por não conhecer o trabalho dela 
e acha a melhor opção o Antônio por sua vasta experiência, Ivaldo concorda e diz que 
realmente a melhor opção seria o Antônio, Rita também concorda,  Janaína também e sugere a 
troca Antônio presidente e Fernanda vice. Todos aceitam por unanimidade. Fica decidido que 
as reuniões sejam feitas todas as terças feiras do mês ás 13:30 na Setradh. Valéria deseja boa 
sorte a todos. Fica estabelecido assim; representantes do poder publico Rose e Jéssica 
titulares e tem como missão achar suplentes, representantes do poder publico, SEDUC- Flavia 
e Terezinha titulares, suplentes Claudio e Leandro, SAÚDE, Margareth- titular Carmem- 
suplente, Fazenda- Rogéria e Maria Silvia- titular. A mesa diretora fica composta da seguinte 
forma: Presidente Antonio Nissoli, Vice- Fernanda Aguiar, 1º secretaria Jéssica Aparecida, 2º 
Secretária – Elisabeth Chagas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que 
após aprovação será assinada pelos presentes. Ata elaborada por mim Glaucia Marques, 
secretária Executiva do CMAS e presidida pela Presidente, Valéria da Costa. 
São Sebastião,30 de outubro de 2017.   
 


