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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – 

COMDISAM/SM 

 

Reunião realizada em 26/04/2018 – Horário 14:00 horas 

 

Às quatorze horas do dia vinte e seis de abril de dois mil e dezoito, na sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de São Mateus/ES, situada à Rua Coronel Mateus Cunha, nº 

327 - Sernamby – São Mateus – CEP: 29930-510, reuniram-se os conselheiros nomeados pelo 

Decreto nº 9.366/2017. Representantes dos órgãos GOVERNAMENTAIS: representante da 

Secretaria Municipal de Assistência Social a Sra. Lucilene Oliveira dos Santos – Titular; 

representante da Secretaria Municipal de Educação Sra. Ana Clésia Vieira – Titular; 

representante da Secretaria Municipal de Cultura a Sra Monique Gomes Bissaro Família – 

Titular e representante da Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Adriana Cremasco – Suplente.  

Representantes NÃO-GOVERNAMENTAIS: representante da Associação de Moradores 

Nova Esperança Sr. Fabio Frigério – Titular; representante da Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de São Mateus – APAE a Sra. Daiana de Fátima Pavesi - Titular; 

representante do Centro Cultural Araçá a Sra. Normélia Bastos Neta – Titular; representante 

do Centro de Apoio Tia Ana – CATA, o Sr. Amaro Vicente Ribeiro Souza (Presidente do 

COMDISAM); representante da Cáritas Diocesana de São Mateus Sra. Cristiane da Fonseca 

Bronzoni – Suplente; representante do Centro Social Reconstruir a Vida a Sra. Joana da Silva 

Assunção – Titular. Presentes a Sra. Camila Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos 

Conselhos; a representante do Centro Salesiano do Aprendiz – CESAM-ES a Sra. Milena 

Machado Queiroz e os conselheiros tutelares Romilson Candeias Esteves e Aline Barbosa dos 

Santos Gregório.  Pauta nº 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior; Pauta 

nº 2 - Situação do Centro de Apoio Tia Ana – CATA; Pauta nº 3 - Informes sobre os trabalhos 

da comissão de patrimônio; Pauta nº 4 - Agendamentos para continuidade das políticas 

públicas e da comissão de patrimônio; Pauta nº 5 - Criação de forma de acompanhamentos 

das ações referendadas em reunião; Pauta nº 6 - Assuntos gerais. Iniciando a reunião, o 

Presidente do Conselho, Sr. Amaro, proferiu as boas-vindas agradecendo a presença de todos.  
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Pauta nº 1: A Secretária Executiva realizou a leitura da ata da reunião ordinária do dia 27 de 

março de 2018, sendo aprovada por unanimidade pela plenária. Pauta nº 2 – Amaro discorre 

sobre a situação atual do Centro de Apoio Tia Ana – CATA, informando aos presentes que, 

como o próprio nome diz, a entidade é um centro de apoio, onde as crianças chegam pela 

manhã, fazem alimentação adequada, higiene pessoal, sendo que muitas delas dormem na 

instituição. Relatou que, diferentemente da maioria das instituições no Município, o CATA 

não possui equipe técnica para atendimento, sendo necessária a adequação à Lei nº 

13.019/2014. Amaro relatou que já foram feitas alterações no estatuto, restando apenas 

registrar as mesmas em cartório e propôs visitas técnicas na instituição. Com a palavra, o 

conselheiro Fábio Frigério, salientou que não se trata somente de adequação do estatuto, mas 

sim de adequação das atividades ali praticadas no que se refere às políticas públicas. Fábio 

disse que seria necessário um suporte da Secretaria Municipal de Assistência Social em 

relação aos procedimentos a serem feitos para adequação da instituição. A Secretária 

Executiva do Conselho, Camila, disse que a própria entidade pode procurar o CRAS Pedra d’ 

Água (CRAS de referência da instituição) para as devidas orientações em relações aos 

serviços. A conselheira Cristiane sugeriu que a instituição deve avaliar o serviço executado, 

pois a mesma se encontra no Serviço de Proteção Social Básica do Município. Com a palavra 

novamente, a secretária executiva relata que é necessário fazer os seguintes questionamentos: 

1 - Quais os serviços executados pelo Centro de Apoio Tia Ana? ; 2 - Os serviços se 

enquadram dentro das políticas públicas? Camila explicou que o reforço escolar não é um 

serviço da assistência social, sendo necessário avaliar se o mesmo é executado no CATA. 

Pauta nº 3: O presidente do COMDISAM informou que esteve reunido com a conselheira 

Normélia na sala dos Conselhos no dia 23 (vinte e três) de abril de 2018, para dar 

continuidade aos trabalhos da comissão de patrimônio. Amaro e Normélia informaram que 

organizaram parte dos documentos encontrados, referentes ao selo Unicef e aos pedidos de 

registros/renovação de inscrição no COMDISAM. Pauta nº 4: O calendário das próximas 

reuniões da comissão de patrimônio ficou assim definido: dias 03 e 10 (três e dez) de maio de 

2018, às 13:30 horas. Sobre os agendamentos para continuidade das políticas públicas, Amaro 

lembrou aos presentes que na reunião extraordinária do dia 05 de abril de 2018, ficou definido 

a destinação do percentual de 70% (setenta por cento) do saldo de recursos depositados na 

conta do FIA (Fundo da Infância e Adolescência) para repasse às organizações da sociedade 

civil, através de chamamento público, ou seja, o valor equivalente à R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais). Com a palavra, a secretária executiva do COMDISAM, salienta que o Conselho deve 

deliberar sobre qual área devem ser direcionados os projetos para os recursos do FIA – 
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assistência social, educação, entre outras. Camila e Amaro afirmaram que existem cinco 

instituições com representatividades no Conselho, e que, dividindo igualmente os recursos do 

FIA por cinco entidades, resultaria num montante de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) para 

cada instituição. Camila reiterou que é preciso definir quais serão os projetos, no que vão ser 

gastos os recursos do FIA. Amaro concluiu que, no seu entendimento, o Centro de Apoio Tia 

Ana executa serviços na área da assistência social. Já a APAE, a conselheira Daiana 

identificou que a instituição está nas três áreas: assistência social, educação e saúde. Projeto 

José Bahia: ambiental, cultural, assistência social e educacional. Solicitando a palavra, a 

conselheira Cristiane sugeriu que todos os projetos deveriam ser na área da assistência social, 

tendo em vista a necessidade do fortalecimento das políticas públicas. A secretária executiva 

explicou que os projetos a serem elaborados devem ser enquadrados no Serviço de Proteção 

Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) ou no Serviço de 

Proteção Social Especial, de acordo com o serviço que executam. Ficou deliberado que a 

comissão formada pelo Conselheiro Amaro, a Secretária Executiva Camila e a Conselheira 

Sâmia (a ser consultada para participação) se reunirá para discutir sobre o edital de 

chamamento público para os recursos do FIA, referente aos tipos de projetos a serem 

financiados.  Pauta nº 5: Amaro, presidente do Conselho, salientou que muitas ações 

deliberadas em plenárias anteriores ficaram esquecidas e não foram dadas andamento. Camila 

respondeu à Amaro que tal fato não se aplicava às deliberações do ano de 2018, uma vez que 

as mesmas foram todas encaminhadas. Ficou definido pelo Conselho que seriam planilhadas 

todas as deliberações referentes ao ano de 2017. Pauta nº 6: Normélia lembrou que não 

houve destinação para alguma entidade dos equipamentos de panificação do Araçá, uma vez 

que já foi relatada em plenária do ano passado a disponibilização dos mesmos para doação e 

nada foi feito. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, eu Camila Côgo 

Bonomo, Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 

vai assinada por mim e por todos os demais conselheiros presentes. São Mateus-ES, vinte e 

seis de abril de dois mil e dezoito. 

 

 

Amaro Vicente R. Souza    Camila Côgo Bonomo 

Presidente do COMDISAM    Secretária Executiva 

 

Lucilene Oliveira dos Santos 

Titular – Assistência Social 

 

Ana Clésia Vieira 

Titular – Educação 
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Adriana Cremasco 

Suplente – Saúde 

Monique Gomes Bissaro Família  

Titular – Cultura 

 

Joana da Silva Assunção 

Titular – Centro Social Reconstruir a Vida 

Normélia Bastos Neta 

Titular – Centro Cultural Araçá 

 

Fábio Frigério 

Titular – Associação de Moradores Nova 

Esperança 

Cristiane da Fonseca Bronzoni 

Suplente – Cáritas Diocesana 

 

Daiana de Fátima Pavesi 

Titular – APAE 

 

 

 

 

 

 

 

 


