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ATA DA 12º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 16 Outubro de 2017. 3 

A) Apresentação do Demontrativo Anual de Execução Fisico Financeiro SUAS - 2016 4 

B) Senso SUAS Plano Web   5 

C) Ciência dos Ofícios, e-mails e documentos 6 

1. Inscrição do Verde Escola 016/2011 7 

2. Ofício 395/2017 SETRADH 8 

3. (Eleger um membro titular e um suplente para integrar o Grupo gestor do bolsa 9 

família na plenária (ideal que não seja do segmento do governo) 10 

D) Ciência sobre o Edital de Chamamento 11 

E) Criação das Comissões 12 

Dr. Antônio abre a 12º décima segunda reunião ordinária do CMAS em 16 de  outubro de  13 

dois mil e dezessete, iniciamos a reunião  fazendo  a verificação das  listas de presença 14 

das  duas reuniões anteriores uma vez que houve mudança da composição do conselho 15 

para o próximo biênio 2017/2018, fizemos uma avaliação de quais entidades são titulares e 16 

quais são suplentes, uma vez que os registros anteriores não estavam claros, apesar de ter 17 

ocorrido uma reunião para esta finalidade. Uma vez sanada esta questão, ficou conversado 18 

no grupo que a plenária poderá ter apenas um titular para cada entidade, sendo uma 19 

entidade titular e outra suplente, porém está questão deverá ser votada na plenária quando 20 

o quórum estiver mais completo pois hoje temos um quórum mais simples. Obs: O quórum 21 

foi completado alguns minutos após o início da reunião, dando a oportunidade de proceder 22 

as votações. Foi aprovado por unanimidade o conteúdo da informação anterior de linhas 23 

13/21. Dando continuidade faremos a leitura e aprovação da  9º ata que na realidade já foi 24 

no dia dezenove de julho que foi disponibilizado aos conselheiros os documentos 25 

tramitados no período, dando continuidade lê-se a ata do processo eleitoral da nova 26 

composição 2017/2019  da 11ª ata e propõe á Plenária a adoção de uma nova sistemática 27 

de avaliação das atas sendo o envio destas com uma semana de antecedência por email, 28 

e sugere também que todos os presentes assinem a ata, pois ficou constatado que nas 29 

atas anteriores era somente assinado pelo presidente e vice.   Leitura  e aprovação da 10ª 30 

ata do Conselho Municipal da Assistência Social, realizada em trinta de agosto de dois mil 31 

e dezessete na sede do Amor Exigente. Atas 9ª, 10ª e 11ª aprovadas por unanimidade. 32 

Dr  Antônio ressalta que tem que ser colocado em votação a mesa diretora e a validação 33 

das entidades, porque a reunião das entidades, que aconteceu anteriormente, não foi uma 34 

plenária foi uma oficina/fórum, caracterizando uma descentralização do processo eleitoral 35 

não uma reunião para todos os seguimentos, por isso esta confusão. Tratou-se de uma 36 

reunião na AAMS, só para entidades, depois foi feito um edital para publicação. No edital 37 

passou desapercebido o segmento dos trabalhadores sociais, e não foi feito um relatório 38 

em forma de ata. Diante do Princípio da boa fé, há necessidade de registrar o ocorrido para 39 

sansar possíveis falhas.  Dando continuidade Dr Antônio, informa que foi publicado edital 40 

para chamamento ao processo eleitoral e ocupação da cadeira do segmento trabalhadores 41 

sociais e esgotado o prazo, sem a manifestação de nenhum interessado, a SETRADH 42 

efetuou uma eleição em reunião técnica na qual ficou aprovada entre os assistentes sociais 43 

do município a participação da assistente social Fabiana. Dr. Antonio perguntou se a 44 

plenária irá validar a assistente social Fabiana como membro. Aprovada por 45 

unanimidade, ficando estabelecido então que só precisaria ser indicado um suplente. 46 

Dando continuidade, lê se um oficio recebido referente a ação demolitória da Vila 47 
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Tropicanga, porém na leitura entendeu-se que não era para o conselho avaliar tal ação. Dr. 48 

Antonio telefonou ao Forum e foi esclarecido que era para Secretária avaliar e enviar um 49 

profissional da  Assistência acompanhar a ação, mas como este oficio veio endereçado ao 50 

conselho, temos que fazer um outro encaminhando a Setradh para ficar tudo documentado 51 

corretamente. Após esclarecimentos, pergunta a todos como deverá ficar estabelecida a 52 

questão referente às comissões, se devemos esperar a plenária que vem  para fazer a 53 

eleição e todos concordam. Lembrando que uma delas já tem uma atividade, a primeira 54 

atividade da Comissão Permanente de Normas e Regulamentação, é uma demanda que 55 

ficou da gestão anterior, que é para adequar a resolução de acordo com o novo marco 56 

regulatório (Lei Federal 13.019/2014), pois a Resolução do CMAS ficou ultrapassada, a lei 57 

nova não limita a participação das entidades com sede no território, por isso sugere que 58 

essa deliberação venha para a comissão isso é urgente por conta do novo chamamento 59 

que ocorrerá em janeiro de 2018, e se vier outra entidade de fora do município para 60 

participar, deverá solicitar a inscrição no CMAS e esta questão tem que estar muito clara e 61 

resolvida, por este motivo tem que ficar a critério da plenária votar  para a atualização da 62 

Resolução CMAS, bem como acerca de todas as novas determinações legais, como por 63 

exemplo, critérios mínimos para o plano de trabalho, dentre outras. Aprovada por 64 

unanimidade que as comissões sejam eleitas na próxima reunião. Pergunta se a Elizabeth 65 

Chagas quer colocar alguma coisa referente a capacitação dos agressores, Elizabeth então 66 

faz a explanação do curso. Aprovada por unanimidade. Colocado em votação a 67 

ratificação da mesa diretora e a validação das entidades. Aprovada por unanimidade. A 68 

respeito do novo chamamento, a SETRADH ainda está em fase de estudos técnicos para 69 

fins de avaliar os vazios assistenciais e as necessidades para o ano de 2018 e tão logo 70 

conclua o estudo disponibilizará ao CMAS. Quanto a apresentação do Demontrativo Anual 71 

de Execução Fisico Financeiro SUAS – 2016 e do Senso SUAS Plano Web, esta pauta 72 

ficará para uma próxima reunião, considerando que a Sra. Ana Margarida não pode 73 

comparecer devido a um problema grave familiar e possivelmente este assunto será 74 

pautado em reunião extraordinária. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 75 

tratar, foi lavrada a presentre ata que após aprovação, será assinada pelos presentes.Ata 76 

elaborada por Glaucia Marques, secretaria Executiva do CMAS e presidida por Antônio 77 

Carlos Nisoli Pereira da Silva, presidente do CMAS. São Sebastião,  16 de Outubro de 78 

2017.   79 

GOVERNO/PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva 

(Titular) 

 

Eliane Silvestre 

(Suplente) 

 

Rozaura Rigotte Ivo 

(Titular) 

 

Ester Moreira da Silva 

(Suplente) 

 

Rita Elizabeth P.R.S.Ângelo  
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(Titular) 

Elaine de Souza Santana Malheiro 

(Suplente) 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Margarete Moraes Carvalho Santos 

 (Titular) 

 

 Carmem Lídia 

(Suplente) 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Flávia Raquel de Moraes Silva 

(Titular) 

 

Cláudio César Prado 

 (Suplente) 

 

Teresinha Aparecida Filgueiras 

(titular) 

 

Leandro Basso 

 (Suplente) 

 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Rogéria de Oliveira Freitas 

 (Titular) 

 

Maria Silvia M.M. Aguiar Flores 

Tarcha 

 (Suplente) 
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 82 

SOCIEDADE CIVIL 

Trabalhadores Sociais 

 Maria Fabiana Soares Rangel 

(Titular) 

 

 

(Suplente) 

 

Usuários do SUAS 

 Jéssica Aparecida Gonçalves 

(Titular) 

 

 

(Suplente) 

 

Rosilene F. De Oliveira 

 (Titular) 

 

  

(Suplente) 
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 85 

ENTIDADES SOCIAIS 86 

Entidade Titular ASPS- Associação Sebastianense de Promoção Social 

 Fernanda Maria de Aguiar 

(Membro Titular) 

 

Entidade Suplente- Lar Vicentino 

 Silvyane Luanda Prata Jerônimo 

(Membro Titular) 

 

Entidade Titular – AAMS Associação de Amparo a Mulher 

Sebastianense 

Elizabeth dos Santos Chagas 

(Membro Titular) 

 

Entidade Suplente - APAE 

 Rita de Cássia do Nascimento Simione 

(Membro Titular) 

 

Entidade Titular - Verde Escola 

 Luciana Candido Gomes 

(Membro Titular) 

 

Entidade Suplente – Amor Exigente 

 Sebastião Fernandez Paes 

(Membro Titular) 

 

Entidade Titular - POLVO 

 Maria Evelina Pereira Faria 

(Membro Titular) 

 

Entidade Titular - FACULTI 

Lourdes Augusta do Nascimento Paula 

(Membro Titular) 
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LISTA DE PRESENÇA 89 
 90 

15º  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 01/12/2017. 91 

COMPOSIÇÃO COM MANDATO NO PERÍODO DE 01/09/2017 à 01/09/2019 92 

 93 

OUTROS PARTICIPANTES 94 

NOME ENTIDADE 
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