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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 27 Novembro de 2017. 3 

Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período.  4 

Dr. Antonio abre a reunião fazendo a leitura dos documento recebidos, a Inscrição do Intituto 5 

Anima, o encaminhamento do Decreto 7019/2017 e 7022/2017 para o gabinete do Prefeito, 6 

um documento da Vivian Agusto, Secretária da SEDUC, solicitando Delegados para 7 

conferência da Educação nos dias 29/11 e dia 11/12. Dr. Antonio pergunta quem pode 8 

participar, diz que provavelmente entra o contraturno escolar no ano que vem no chamamento 9 

público pela SEDUC, o que poderá auxiliar bastante como um suporte à política pública da 10 

Assistência Social. Dra. Elisabeth diz que já é delegada pelo conselho da mulher. Dr. 11 

Antonio friza a importância da participação do Conselho, pois teremos direito a voto e 12 

podemos contribuir muito com a visão da assistência social nas políticas públicas integradas 13 

com a Educação. A participação é uma oportunidade de o CMAS estreitar laços com a 14 

SEDEC e seus Conselhos. Manifestaram interesse as conselheiras Janaina e Maria Evelina. 15 

Aprovado por unanimidade. Foi dado ciência ao Conselho a respeito de um documento do 16 

juiz referente a demolição de um conjunto de casas na Vila Tropicanga e pede para o 17 

conselho acompanhar e foi enviado para Secretaria da Assistência Social SETRADH para que 18 

ela defina um técnico ou vários ptofissionais assistentes sociais para o devido 19 

acompanhamento as famílias, em cumprimento as necessidades destas, em consonância 20 

com as políticas públicas e em atendimento ao juiz. A secretaria pediu dilação de prazo e o 21 

juiz concedeu um prazo de 60 dias, porém publicou no diário oficial, um dia após o 22 

deferimento do pedido, revogando o prazo concedido, o que nos leva a entender que 23 

restaurou o prazo anterior. Situação confusa que será resolvida pela SAJUR. Dr. Antonio 24 

pontua isto em ata para ciência de todos. Dr. Antonio retoma a discussão iniciada na reunião 25 

ordinária anterior, referente ao encaminhamento das próximas atas, bem como a nova 26 

dinâmica de tramitação destas. Relembra a proposta de envio antecipado por e - mail para 27 

leitura dos conselheiros e possibilidade de correção discutido na reunião anterior. Fica 28 

deliberado pela plenária que as próximas atas serão disponibilizadas por email a partir do ano 29 

que vem para que, se tiver que ser feito algum tipo de alteração, poderá ser retificado antes 30 

das reuniões. Colocado em votação é aprovado por unanimidade. Ressalta que já foram 31 

publicados os dois decretos, sendo um deles o da nova composição do CMAS biênio 32 

2018/2019 e o segundo, o da nomeação da representante do segmento trabalhadores sociais 33 

para o mesmo biênio. Começa a leitura da 12º ata de Reunião. Colocada em votação, 34 

aprovado por unanimidade. Começa a leitura da 13º ata. Colocado em votação foi 35 

aprovado por unanimidade. As atas aprovadas ou retificadas ficarão para assinar na 36 

próxima reunião, bem como as listas de presença. Considerando a publicação dos decretos 37 

supramencionados, já podem ser nomeadas as comissões internas do CMAS por meio de 38 

Resolução. Dá se inicio a pauta do dia, leitura e ciência dos documentos. Após deu-se 39 

prosseguimento a reunião com a eleição das Comissões Internas do CMAS, respeitando a 40 

paridade legal: A) Comissão permanente de Acompanhamento da política de Assistência 41 

Social –COPAPAS: Começa a eleição referente a  Comissão da Politica de Assistencia, 42 

candidataram-se, as assistentes sociais Carmem Lidia, representante da Secretaria de Saude 43 

e Rita Elisabete da Setradh. Neste momento verifica o quórum na lista de presença, 44 

constatando a regularidade para fins de eleição na segunda chamada. Rita Elisabeth indica a 45 

Rita de Cássia da Apae e Maria Evelina, ambas ausentes, razão pela qual  foram realizadas 46 

ligações telefônicas para consultá-las se estas aceitariam a indicação. Devidamente 47 
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consultadas, amnas aceitaram. Composição aprovada por unanimidade. A primeira reunião 48 

para a Comissão de Acompanhamento da politica Assistência será dia 12/12/2017 ás 49 

14:00.B) Comissão Permanente de Acompanhamento Orçamentário de Financeiro de 50 

Assistência Social- CAOFAS: Começa a eleição da Comissão. Candidatam- se as 51 

representantes do Poder Público, pela Secretaria da Fazenda, Sra. Maria Silvia e Elaine 52 

Malheiro. Como representantes das entidades civis, Sra. Fernanda Maria e Silvyane do Lar 53 

Vicentino. Composição aprovada por unanimidade. A primeira reunião da Comissão de 54 

Finanças ficou marcada para o dia 5 de dezembro ás 9:00 na SETRADH. C) Comissão 55 

Permanente de Normas e Regulamentação- COPNOR: Começa a eleição para Comissão 56 

de Normas e Regulamentação. Dra. Elizabeth Chagas, Dr. Antonio Nisoli, Sra. Janaina e Sra. 57 

Ester se candidataram. Composição aprovada por unanimidade.  Dr. Antonio sugere que 58 

se marque urgentemente a reunião desta comissão de Normas e Regulamentação devido a 59 

necessidades já pautadas na Secretaria Executiva, como por exemplo a inscrição do Instituto 60 

OBI e a Resolução sobre as Inscrições de Entidades no CMAS. Sob consenso, a reunião 61 

ficou marcada para às 10:00h do dia 29/11/2017, quarta - feira na SETRADH. Quanto à 62 

Comissão do Bolsa Família: A Comissão da Bolsa Família não é uma Comissão do CMAS e 63 

sim da assistência, pertencendo a SETRADH. Pergunta se alguém gostaria de concorrer. Dra 64 

Elizabeth Chagas se candidatou. Candidatura aprovada por unanimidade. Quanto as 65 

pendências relativas a Inscrição do Instituto OBI, o Sr. Carlos, representante do Instituto, ele 66 

diz que participou no dia 30 de agosto da reunião do CMAS e diz que foi apresentada toda 67 

documentação do OBI ao Conselho na gestão anterior. Diz que gostaria de ter feito parte de 68 

uma representatividade no CMAS. Dr antonio pergunta se eles estão registrados no CMAS e 69 

ele disse que não, razão pela qual encaminhou toda documentação. Aguarda avaliação. Dr. 70 

Antonio diz que vai resgatar toda documentação, fazer  verificação e se estiver em ordem 71 

dentro das legalidade, efetivará a inscrição. O representante do Instituto OBI diz que já esteve 72 

em pelo menos 5 reuniões e segundo o Dr. Cesar, chefe de gabinete do prefeito, este diz que 73 

esta tudo ok, porém não está. Dr Antonio diz que o trâmite é que todas as entidades se 74 

inscrevam e, após aprovado gera uma resolução que as habilita a concorrerem em 75 

chamamentos públicos com o município. Dr. Elizabetrh Chagas diz que viu se há 76 

necessidade de o Conselho avaliar a entrada da inscrição das novas entidades e isso ainda 77 

não foi feito. Dr Antonio diz que nós não podemos fazer novas inscrições sem que a 78 

Resolução seja reavaliada por cautela, para evitar problemas futuros. Então a acomissão 79 

trabalhará a Resolução de acordo com a nova lei do marco regulatório (Lei Federal 80 

13.019/14). Com relação as ausências de conselheiros, Dr. Elizabetrh Chagas diz que 81 

participa desde 2014 do CMDCA porém só este ano tiveram poder de voto, Dr. Antonio diz 82 

que as entidades que tiverem mais de 3 faltas consecutivas e sem justificativa, estas podem 83 

perder a cadeira no conselho. Alegou que a Comissão e o CMAS vão agilizar o necessário 84 

para não prejudicar eventuais entidades que queiram participar do novo chamamento que 85 

está sendo sinalizado pela administração, de forma a possibilitar maior participação. Com 86 

relação ao SENSO SUAS E PLANO MUNICIPAL WEB- ONLINE, o prazo para envio on line 87 

ao MDS é dia 30/11/2017, portanto, o CMAS deverá aprová-lo antes desta data. Dr. Antonio 88 

justifica que ele e Sra. Rosaura foram em um treinamento na DRADS e para a elaboração do 89 

Plano Municipal WEB e SENSO SUAS e precisam cumprir o prazo de encaminhamento dos 90 

instrumentos de gestão aos órgãos oficiais devidamente aprovado pelo Conselho de Políticas 91 

Públicas. Disse que, na pior das hipóteses, caso não consiga apresentar devido ao prazo, 92 

solicitara a aprovação ad referendum com o encaminhamento via e -mail para posterior 93 

avaliação minuciosa ou uma reunião extraordinária para ser apresentado pela Sra. Ana 94 
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Margarida. A Plenária vota pela apresentação em uma extraordinária, marcada para o dia 95 

01/12/2017 ás 9:00 na Setradh para o CENSO SUAS e PLANO MUNICIPAL WEB. Dra. 96 

Elisabeth Chagas diz que foi foi feito o “Curso de Capacitação para Homens Agressores” 97 

e que já esta com grupo pronto para o trabalho e elegeram como coordenador do projeto, Dr. 98 

Wilson Costa Júnior. Alega querer fazer o lançamento do projeto no dia 06 de dezembro de 99 

2017, junto com a  “Campanha do Laço Branco” no no qual os homens que são contrários a 100 

violência e agressão à mulher, estes saem nas ruas com esta bandeira. Dra. Elisabeth 101 

gostaria de saber se este lançamento pode ser entre a AMMS e SETRADH e que seriam 102 

mais eficiente se já estivesse saído a publicação do chamamento para o “Projeto de 103 

tratamento dos homens agressores”. O grupo de homens a serem tratados contempla 104 

atualmente aproximadamente 30 pessoas, e as indicações ocorrem pelo juiz, promotor, 105 

delegacia de polícia, além da coordenadoria da mulher, nada obstando a possibilidade futura 106 

de o CREAS também referenciar casos, quando necessário, todavia atualmente a maior 107 

demanda registrada e que está aguardando o projeto é oriunda do Poder Judiciário e 108 

ministério Público. Aguardam a implementação do trabalho. Dr. Antonio dá ciência a respeito 109 

de um documento referente ao ordenador de despesas no âmbito da Asistência Social 110 

conforme legislação, no qual o ordenador de despesa é o secretário de assistência social, 111 

além do prefeito que sempre responde junto. Sra. Patrícia Chagas inicia a apresentação do 112 

“Projeto Criança Feliz”. É um projeto que abrange crianças de 0  3 anos de idade. O 113 

programa é de adesão voluntário das pessoas, iniciando em Maresias, pois a Costa Sul é 114 

mais carente e nas visitas tem percebido que não se enganaram em escolher aquele bairro 115 

pela necessidade do lugar. O grupo é composto por 5 visitadores habilitados. Este programa 116 

exige que tenha um comitê gestor que responda pelo trabalho, diz que vai precisar muito do 117 

Poder Público e que foi escolhido Dr. Cesar Zimmerm do gabinete, a Sra. Angélica, 118 

representante da SESAU, Vanessa Parleta, representante da Seduc, Sra. Francielli, 119 

representante do CRAS, Valéria, representante do CREAS. O Projeto iniciou com 150 120 

usuários, a principio, e a verba que vem do estado é de R$ 10.0000 sendo R$ 2.500 por mês 121 

R$ 1.070 para os visitadores e R$ 2.500 para o supervisor. O dinheiro não é gasto 122 

diretamente pela SETRADH, sendo necessário o repasse a uma entidade. Atualmente a 123 

entidade que está executando o Projeto é o “Amor Exigente”. Espera que possa desenvolver 124 

adequadamente este programa e agora também vai trabalhar com adolescentes grávidas. A 125 

prefeitura hoje entrou com uma contraproposta em ajudar com uma contribuição. O projeto foi 126 

absorvido no dia 12 de dezembro de 2016 e estava parado porém a gestão atual se 127 

interessou pelo projeto e a consequência do trabalho é a verificação da necessidade da 128 

família, tendo uma visão holística a seu respeito. Já sentou com o primeiríssima infância, pois 129 

o contexto de trabalho é o mesmo. Conversou com o CRAS e com as UBS para trabalhar em 130 

conjunto com o objetivo de direcionar as famílias para o órgão competente caso a caso. 131 

Tiradas todas as dúvidas, a execução do projeto foi Aprovado por Unanimidade. Dr. 132 

Antonio registrou o pedido de demissão da Diretora Técnica Rosaura. Nada mais havendo a 133 

tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata 134 

elaborada por Glaucia Cristina Marques Silva, secretária Executiva do CMAS e presidida por 135 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. São Sebastião,  27 de novembro de 2017. 136 

GOVERNO/PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva 
(Titular) 
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Eliane Silvestre 
(Suplente) 

 

Rozaura Rigotte Ivo 
(Titular) 

 

Ester Moreira da Silva 
(Suplente) 

 

Rita Elizabeth P.R.S.Ângelo 
(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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 139 

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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 142 

ENTIDADES SOCIAIS 143 

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 146 

 147 

15º  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 01/12/2017. 148 

COMPOSIÇÃO COM MANDATO NO PERÍODO DE 01/09/2017 à 01/09/2019 149 

 150 

OUTROS PARTICIPANTES 151 

NOME ENTIDADE 
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