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ATA DA 16º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 08 de Janeiro de 2018. 3 

Reuniram se na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano as representantes das 4 

Entidades: APAE, Sra. Rita de Cásia, Associação Sebastianense, Sra. Fernanda Maria da 5 

Cruz Aguiar; AAMS, Sra. Elizabete Chagas; SEDES, Rra Rita Elizabeth; pelos trabalhadores 6 

sociais, Sra. Maria Fabiana; pelo Instituto Verdescola, Sras. Luciana e  Sras. Maria e Dr. 7 

Antônio, presidente do CMAS. Checado quórum, em seguna chamada iniciou-se a reunião 8 

com o quantitativo de pessoas previsto na legistalçao em número suficiente para as 9 

deliberações. Dr. Antonio iniciou a reunião esclarecendo que, por motivo de sua ausência no 10 

mês de dezembro, a Secretaria pediu o adiamento da reunião ordinária do mês de dezembro, 11 

marcada para esta data, intitulada como uma reunião extraordinária. Foi disponibilizada a ata 12 

da 15ª reunião ordinária para leitura e aprovação. Submetida a votação, foi aprovada por 13 

unanimidade. Dando prosseguimento a reunião, iniciamos a ordem do dia com a discussão 14 

dos seguints itens: 15 

A) Substituição de membros do segmento Governo – representantes da SEDES: 16 

Foram verificados os decretos de composição do CMAS decretos n° 7019/17 e 7022/17 e as 17 

listas de presenças. Verifica-se a necessidade de substituição dos membros da SEDES no 18 

CMAS, a saber: Rozaura Rigotti Ivo, Elaine de Souza Santana Malheiro, ElianeSilvestre, Ester 19 

Moreira da Silva. Estes membros deverão ser substituídos pela municipalidade. A sra. 20 

Fernanda Maria de Aguiar manifestou interesse em não mais participar do CMAS, sendo 21 

orientado que a instituição deverá enviar ofício substituindo-a. 22 

B) Desligamento do presidente do CMAS: O atual presidente do CMAS, Dr. Antonio Carlos 23 

Nisoli Pereira da Silva informou seu desligamento a partrir desta reunião, tendo em vista seu 24 

retorno à SESAU por decisão da administração. Portanto, todos os desligamentos constantes 25 

nos itens A e B deverão ser resolvidos até a próxima reunião do CMAS para não 26 

ocomprometer o esenvolvimento dos trabalhos. 27 

C) Status das Inscrições das entidades OBI e ANIMA no CMAS 28 

Tendo em vista a situação de renovação do CMAS, ficou deliberado que o assunto seria 29 

tratado pelas comissões, considerando que já houve a inscrição provisória do Instituto ANIMA. 30 

Quanto ao Instituto OBI, foi realizada a visita institucional e está em fase de avaliação dos 31 

documentos. 32 

D) Ofício AAMS- referente a não continuidade da parceria entre o município e a AAMS 33 

(atendimento as vítimas de Violência Doméstica e projeto de atratamnto aos homens 34 

agressores) e E) Pedido da Associação Sebastianense para a continuidade da parceria 35 

Dra Beth Chagas protocolia na plenária do CMAS um ofício relatando a situação da entidade, 36 

o final da parceria com o município e a falta de manifestação oficial de interesse do poder 37 

público no sentido de dar continuidade ou não aos trabalhos já desenvolvidos. A aproximação 38 

do término do termo de colaboração das OSCS e a ausência de uma manifestação oficial 39 

acerca da continuidade ou não da parceria gera uma ansiedade imensa nas entidades e nos 40 

seus colaboradores. O ofício foi lido e foi solicitada a presença da secretária de assistência 41 

social. Sra Célia foi chamada e compareceu. Neste momento foi lido o ofício novamente. 42 

Neste momento amplia-se a discussão. A AAMS e a Associação Sebastianense questionam 43 

se o município daria conta dos atendimentos realizados pelas entidades, pois até o momento 44 

não foi encaminhado a este conselho CMAS nenhum projeto, proposta ou manifestação. 45 

Assim, entende-se que qualquer mudança será abrupta e correrá sem uma avliação global 46 

acerca do impacto que terá nas políticas públicas da assistência social. Dra Beth Chagas 47 
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alega que, caso o município já tenha uma decisão, deveria ter a consideração de manifestá-la 48 

oficialmente às entidades para que estas consigam se preparar para as rescisões trabalhistas, 49 

pois a situação demandará a finalização e projetos que há anos (décadas) sustentam a 50 

retaguarda das políticas públicas da assistência social, considerando que o município não 51 

consegue executar as políticas sozinho. Dra Elizabete Chagas diz que está tentando um 52 

contato com a prefeitura há pelos menos dois meses, porém nunca conseguiu  retorno, e 53 

apartir do dia 30 de dezembro protocolou diariamente um pedido de audiência no gabinete do 54 

prefeito, porém continuava sem resposta portanto ira levar os documento na promotoria, 55 

quando resolveu trazer a este conselho neste momento. Sra. Celia diz que já falou com o 56 

chefe de gabinete e este promete que ira agendar para ela uma audiência, mas Sra. 57 

Elizabeth diz que não vai mais esperar pois precisa tomar algumas providencias como por 58 

exemolo demissão de funcionários. Sra. Celia sugere que o Conselho  faça uma solicitação a 59 

ela para que seja enviado ao prefeito essa demanda. Dr. Antonio diz que na semana que 60 

vem terá uma reunião Ordinária, mas neste meio tempo Sra. Celia poderá tentar agendar com 61 

o prefeito a reunião. Sra. Rita de Cássia pergunta se a decisão do município em não dar 62 

mais continuidade aos termos de colaboração com as entidades AAMs e Senastianense, 63 

conforme manifestado na cidade teria algum fundamento técnico. Quais seriam os parâmetros 64 

técnicos? Quais estudos subsidiaram tais decisões? Quais referenciais foram adotados? Os 65 

técnicos foram consultados? Sra. Célia diz que foi feito todo mapeamento dos serviços e 66 

pesquisados em outras cidades e conversados com todas as tecnicas e até que ponto seria 67 

eficiente, mas por enquanto não tem nada definido. Sra. Rita de Cássia pergunta se a equipe 68 

técnica se manifestou acerca dos vazios assistenciais e lacunas nos serviços e se estes 69 

concordaram com a decisão? Perguntou se a secretaria tem capacidade tecnica para assumir 70 

a municipialização do serviço, em especial o de violência doméstica e sexual, ou seja áqueles 71 

que são executados pela AAMS, considerando que pela tipificação dos serviços 72 

socioassistenciais este seria vinculado ao CREAS, que está com defasagem grande de 73 

profissionais? Quer saber qual a base ou quais bases estão sendo utilizadas para a 74 

montagem do serviço? Também com relação aos serviços prestados pela Associação 75 

Sebastianense, com quais profissionais, com qual base, estão desenvolvendo  o projeto de 76 

contraturno? Eles pretendem substituir os serviços tipificados pela Política nacional de 77 

Assistência Social prestados pelas entidades atualmente? Isso caracteriza o desmonte da 78 

política de assistência social? Isso foi discussão de equipe técnica? Dra. Elizabethe Chagas 79 

diz que isso não é técnico esta sendo politico. Sra. Rita de Cassia pergunta como ficarão os 80 

serviços atualmente prestados? As decisões atuais estariam de acordo com a legislação do 81 

SUAS e em conformidade com as especificidades da Politica de Assistência Social? Qual a  82 

posição da Secretária? Sra. Célia diz que houve sim uma discussão mas não ficou para as 83 

técnicas a posição final mas foi feito um mapeamento da equipe, as necessidades e os vazios 84 

existenciais. Sra. Rita Elizabethe informa que hoje existe 100 crianças que estão na lista 85 

aguardando, na faixa etária de 12 a 14 anos,  existe também uma lista de espera bastante 86 

grande e que todas as famílias dão entradas pelo CRAS? Sra. Rita de Cássia alega que que 87 

são famílias de vulnerabilidade social e de risco. Quem vai trabalhar a questão da violência 88 

doméstica com as mulheres? (aquelas que são espacandas, e que as pessoas acham que a 89 

AAMS trabalha somente com mulheres muito pobres, porém atendem também mulheres de 90 

classe média e alta e que graças a um trabalho feito silenciosamente e um trabalho muito 91 

bem feito pela entidade conseguem atingir também este tipo de usuárias). Como fica a 92 

assistência frente à Política de Assistência Social? Não acredita que uma colega “profissional” 93 

falou um absurdo deste e caso tenham falado, seria passível de uma denúncia e investigação 94 
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do conselho de assistência social referente a  este posiocionamento, uma vez que seria 95 

obsurdo. Sra. Bete Chagas diz que a noticia que ela teve é que aconteceu uma reunião na 96 

secretaria onde a primeira dama teria dito que a AAMS que não tem demanda, apesar dos 97 

vários relatórios mensais que são enviados à secretaria, e que em virtude das notícioas 98 

informais de que o município quer municipalizar este serviço, ficou esperando que a secretaria 99 

se posicionasse referente a estge assunto, mas não o fez. Então o que é sabido é que não 100 

houve por parte de nenhuma assistente social o questionamento do serviço reralizado. Possui 101 

uma agenda de atendimento e profissionais especializados e capacitados há anos na área de 102 

atuação. Qualquer decisão de descontinuidade dos serviços impactará no andamento desses 103 

atendimentos, causará desassistência e prejudicará a neidade que trabalha há 40 anos nesta 104 

área sendo uma referência no Litortal Norte. Precisa da resposta para estas mulheres que são 105 

atendidas hoje pela AAMS para onde vão encaminhar e que esta questão é pessoal. Quanto 106 

ao projeto de homens agressores, este está pronto para começar o trabalho. O termo de 107 

fomento já está em elaboração e os profissionais já foram treinados e aguardam o município 108 

dar o aval para o início do atendimento. Alega haver uma lista grande em poder da secretaria, 109 

lista essa de corrente dos encaminhamentos do Minictério Público, Poder Judiciário, 110 

Delegacia de Polícia, equipamentos sociais do município e Coordenadorai da Mulher. Dra 111 

Beth Chagas alega que a secretaria manifestou que não tinha dinheiro para dar início ao 112 

projeto. Diz que o projeto contempla o trabalho de homens voluntários e que o custo não é 113 

alto. Sra. Célia diz que em relação aos homens agressores ficou para este ano pela falta de 114 

orçamento no final do ano. Dra Beth Chagas alega que escolheram o Dr. Vilson, que trabalha 115 

na administração para demonstrar que a entidade não está contra o trabalho da Secretaria. O 116 

que soube é que a Secretaria teria aproveitado a oportunidade para utilizar essa situação para 117 

montar o projeto fora da entidade. Dra. Beth diz que esta certa da perseguição contra a 118 

Instituição. Sra. Celia diz que esta fazendo a relação dos homens que foram encaminhados 119 

ao projeto e que existe um estudo para municipalizar o serviço. Sra. Rita de Cássia solicita 120 

que seja encaminhado um questionamento por escrito acerca do estudo mencionado pela 121 

secretária. Quer saber quem está fazendo o estud e além dos referenciais técnicos e legais 122 

para sua realização, conforme mencionado acima, quer saber se o CREAS está sabendo 123 

disso, uma vez que esta ligado à proteção especial? O conselho em que momento 124 

participaria? Sra Fabiana responde pelo CREAS que não sabe de nada pois foi retotada na 125 

unidade recentemente, não tendo participado de nenhuma reunião. Sra. Celia diz que o 126 

Conselho pode fazer um questionamento de tudo isso e que a secretaria vai se posicionar no 127 

momendo oportuno. Sra. Bethe Chagas quer saber para onde vão as mulheres dia primeiro 128 

de fevereiro/2018? Dra. Bete Chagas diz que precisa desta resposta para esta semana? Dr 129 

antonio sugere, caso haja interesse, que o município prorrogue os termos de colaboração por 130 

60 ou 90 dias das duas entidades, para viabilizar que se migrem os serviços, evitando 131 

prejuízos à assistência dessas pessoas, bem como para que se façam os ajustes necessários 132 

com os funcionários da Entidade. Também poderia ser uma experiência junto ao contraturno 133 

escolar, mas que essas sugstões devem ser avaliadas tecnicamente. Assim há mitigação do 134 

prejuízo exposto pelas entidades, caso sejam substituídas pela municipalização do serviço. 135 

Dra. Beth Chagas diz que a situação é emergencial e que a Secretaria deveria tentar falar 136 

com prefeito. Sua intenção não é entrar em conflito. Ela gostaria que a entidade não se 137 

prejudicasse e continuasse a executar os serviços que já executam há 40 anos e que oi custo 138 

do projeto pela entidade é mais barato que se oi município resolver municipaliza-lo. Sra. Celia 139 

vai levar a demanda ao prefeito, mas precisa de um documento do CMAS. As entidades 140 

resentes por meio da Sra. Beth Chagas e Sra. Fernanda pontuam o impacto social na 141 
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cidade, que ocorrerá com as demissões em massa nas duas instituições, totalizando mais de 142 

“40 funcionários especializados” demitidos, além das 410  crianças que ficarão sem 143 

atendimento especializado, uma vez que dificilmente o contraturno escolar conseguirá 144 

substituir o trabalho técnico que atualmente é executado. 145 

Fica, portanto, deliberado por unanimidade: 146 

1-Que o conselho deve oficiar a secretaria por meio de um requerimento para que seja dado 147 

um posicionamento ainda esta semana referente a Associação Sebastianende e a AAMS 148 

individualizando as duas entidades; 149 

2-Fica deliberado que o assunto deverá ser pautado para a próxima reunião sobre o 150 

posicionamento da secretaria acerca da continuidade dos serviços prestados pelas entidades; 151 

3- Fica deliberado que na próxima reunião a secretaria deverá promover a substituição dos 152 

membros e tal decisão também se estendem as entidades que queiram fazer substituições 153 

para poder ocorrer a nova eleição, considerando o desligamento do Dr. Antonio.  154 

Dr Antonio diz que foi pedido um planejamento estratégico pela secretaria e primeira dama. 155 

Este planejamento estratégico foi realizado  e carece de conclusão. Foi realizado no CREAS 156 

pela assistente social Valéria, pela diretora Rozaura e por ele mesmo e pretendiam 157 

encaminhar para discussão técnica de todos os técnicos da secretaria e todos os 158 

equipamentos para sua finalização. Este documento daria subsídio para um Plano Municipal 159 

de Assistência Social de 4 anos (2018/2021). Fizeram um link com o Plano de Governo do 160 

prefeito e seria desenvolvido nos mesmos moldes da secretaria de Saúde, que já possui uma 161 

experiência no assunto, considerando que a política do SUS é mais antiga que a do SUAS. 162 

Essa questão foi discutida pelo Dr. Antonio e Rozaura, ex diretora técnica no último curso da 163 

DRADS com os técnicos da regional, por ocasião do treinamento para o enso SUAS e PMAS 164 

WEB. Neste momento as listas de presença das reuniões antigas são disponibilizadas para 165 

que sejam feitas as assinaturas, bem como as atas antigas que careciam de assinatura de 166 

forma a finalizar sua participação neste conselho. Pontuou que realizou a transição com os 167 

técnicos, assistente social Ana Paula (nova diretora técnica) e Dr Rodrigo Sales (assessoria 168 

jurídica) para transferir todo o seu trabalho de modo a evitar prejuízos á Secretaria. Tal 169 

procedimento foi acompanhado pela secretária Célia. Com relação ao CMAS, informou que 170 

deixará todas as atas, resoluções e documentos de seu período em ordem, mas não 171 

conseguirá finalizar toda a organização do Conselho (documentos antigos) nos moldes como 172 

havia se comprometido nas primeiras reuniões, devido ao seu desligamento. Com relação a 173 

comissão e monitoramento, se comprometeu a orientar as técnicas, o que foi feito por meio de 174 

reunião da comissão na data de hoje pela manha. Assim que os relatórios finais do último 175 

período estiverem finalizados, farão o relatório de homologação conclusivo. Mesmo que esteja 176 

trabalhando na SESAU, conversará com a chefia imediata para poder comparecer para esta 177 

finalização. São Sebastião,  08 de janeiro de 2018. 178 
     179 

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) 
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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) 

 

 180 

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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 183 

ENTIDADES SOCIAIS 184 

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 Simioni 

(Membro Titular) 

 

Entidade Titular - Verdescola 

 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) 

 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 185 


