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  ATA Nº 005/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO 

MATEUS – COMDISAM/SM 

 

Reunião realizada em 15/05/2019 – Horário 13:30 horas 

 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove a partir das treze horas e trinta minutos, 1 

na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Mateus/ES, situada à Rua Dr. 2 

Ademar de Oliveira Neves, nº 100, Boa Vista, São Mateus/ES - CEP: 29931- 020 reuniram-se 3 

os conselheiros nomeados pelo Decreto nº 10.655/2019. Representantes dos órgãos Governa-4 

mentais: representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – Katriny Cescon Elias – 5 

Titular; representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Elivânia Rodrigues da Silva 6 

– Titular e representante da Secretaria Municipal da Saúde, a Sr.ª Lenize Silvares Pereira – 7 

Titular e representante do Poder Legislativo Municipal, o Sr. Aquiles Moreira da Silva – Su-8 

plente. Representantes de Organizações da Sociedade Civil: representante do Centro Cultu-9 

ral Araçá, a Sr.ª Normélia Bastos Neta – Titular; representante da Associação de Moradores 10 

Nova Esperança, o S.r. Fabio Frigerio – Titular; representante do Centro Socio-cultural e Am-11 

biental José Bahia, a Sr.ª Marivam Santos Mendonça Bahia – Titular;  representante da APAE, 12 

a Sr.ª Bernadete de Paula Carlott – Titular; representante do Centro Social Reconstruir a Vida, 13 

a Sr.ª Joana da Silva Assunção – Titular; representante da Cáritas Diocesana de São Mateus, a 14 

Sr.ª Catiucia Estevão Grilo – Titular e representante do Centro de Apoio Tia Ana, o S.r. Amaro 15 

Vicente Ribeiro de Souza – Suplente. Estava presente a Secretária Executiva do COMDISAM, 16 

Sra. Camila Côgo Bonomo e os demais que assinaram a lista de presença. Pauta n°1:Leitura 17 

da ata da reunião extraordinária do dia 24 de Abril de 2019; Pauta nº 2: Apresentação dos 18 

indicadores referentes aos atendimentos de 2010 a 2019 do Centro de Referência Especializado 19 

de Assistência Social – CREAS e mapa da violência; Pauta nº 3: Apreciação das Deliberações 20 

da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Pauta nº 4: Parecer da 21 

Comissão referente à solicitação de renovação de inscrição do Centro de Apoio Tia Ana; Pauta 22 

nº 5: Parecer da Comissão referente à solicitação de renovação de inscrição do Centro Cultural 23 

Araçá; Pauta nº 6: Apreciação do OF/CIRCULAR/FMAS Nº 007/2019. Convite para partici-24 

pação da Campanha Faça Bonito; Pauta nº 7: Assuntos Gerais.  Pauta nº 01: Na sequência 25 

foi realizada a leitura da ata de 24 de abril de 2019, que foi aprovada por unanimidade.  Pauta 26 

nº 02: Com a chegada da Rosimar passou-se então para a apresentação dos atendimentos reali-27 

zados pelo CREAS ao decorrer de 2010 a 2019. O Centro de Referência Especializado de As-28 

sistência Social através do programa de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 29 

Indivíduos (PAEFI), tem em seus registros 505 prontuários nos últimos 09 anos, onde 50% são 30 

de violência sexual entre as idades de 04 a 17 anos, e em sua maioria do sexo feminino, com 31 

maior incidência nos bairros Guriri Sul e no conjunto habitacional Village. E os demais casos 32 
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são de: violência psicológica, física, negligencia e etc. Os casos de estupros também em sua 33 

maioria acontecem em Guriri, sendo praticados geralmente dentro dos lares das vítimas por 34 

membros da família. E são vários os casos que ficam sem serem notificados por medo ou ame-35 

aças do agressor. A Rose informou que existem campanhas realizadas pela FVC, Petrobrás e 36 

Multivix e as manifestações que acontecem em 18 de Maio “Dia Nacional ao Combate e à 37 

Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes” ou ainda o Disque 100.  Outros serviços 38 

como: trabalho de formiguinhas, agendamentos nas escolas conforme pedido do Conselho Tu-39 

telar, e disse ainda, o dialogo existe, mas muitos professores não sabem como lidar, e que já 40 

existe o trabalho infantil na questão da exploração sexual. O Conselho Tutelar está dentro das 41 

escolas desde o ano passado, informou a conselheira Tatiana. O vereador Aquiles indagou ao 42 

CT, se por acaso receberam denuncia de uma casa no bairro Santo Antonio com crianças que 43 

ficam até tarde nas esquinas, e se ainda não, que fosse feito uma visita, e que o local é próximo 44 

à Casa da Acolhida daquele bairro. O conselheiro Fábio perguntou sobre os dados do ano pas-45 

sado, e o Amaro sobre os demais casos.  A Rose respondeu que, a assessoria jurídica é feita por 46 

Dr. Geovalter e que o CREAS tem um psicólogo para atender todo o município, e que os pro-47 

fissionais estão sobrecarregados. E grande demanda e encaminhada recebida do MP. Fábio en-48 

tão, disse que o problema fosse visto pelas entidades que são obrigadas a ter esse profissional, 49 

e que seria interessante o município solicitar para um trabalho de rede. A saúde não pode fazer 50 

nenhum serviço fora da saúde, nem aceitar de nenhuma entidade para não ocasionar binotifica-51 

ção. A representante do CT disse ser interessante encaminhar as informações para entender a 52 

demanda e solicitar o profissional para o atendimento; a Secretária Executiva lembrou que o 53 

conselho é paritário, e que a assistência tem as suas ações e cada um dentro das suas funções. 54 

Bernadete sugeriu fazer ofício para solicitar mais de um profissional para a equipe, porém a 55 

Camila expôs sobre a visão do profissional, que é de acordo a sua particularidade. Fábio disse, 56 

que desde o ano de 2014 até a presente data não se tem Plano de Ação. Após o vereador Aquiles 57 

solicitar os dados de violências, Fabio sugeriu utilizar os dados que foram deliberados pela 58 

Conferencia da Criança e do Adolescente e depois tomar as decisões. Lembrando que os dados 59 

do CREAS são os de nove anos mais o ano de 2018, e do CT são dados do trimestre de 2019.  A 60 

Secretária Executiva, senhora Camila informou do relatório da Conferencia da Criança e do 61 

Adolescente, e em seguida o Fábio sugeriu proposta a partir desses dados; a segunda proposta 62 

seriam os dados do CREAS e CT, e o Amaro disse que os dados e as informações são ricas, e 63 

para o encaminhamento seria interessante conhecer os dois lados, aí sim traçar um encaminha-64 

mento. Após várias argumentações e considerações foi acolhida por unanimidade a proposta do 65 

Fábio, “a partir dos dados da Conferencia”. Pauta nº 3: O parecer da Comissão que analisou 66 

os documentos do Centro Cultural Araçá, para renovação de seu registro. Este foi indeferido 67 

por votos da maioria por estar faltando certidões de antecedentes criminais dos funcionários, 68 

ficando de ponto de pauta para a próxima reunião. Pauta n 04: Amaro fez a leitura das delibe-69 

rações da Conferencia (eixo 1), (eixo 2), (eixo 3), (eixo 4) e (eixo 5). Após apresentação, várias 70 

argumentações foram feitas a respeito da atuação do CONSELHO, uma vez que quase sempre 71 
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não se tem quórum para aprovar ou deliberar. Aquiles então questionou sobre o Regimento 72 

Interno, por que indicação prejudica, e que algumas pessoas só vieram receber a certificação. 73 

Foram apresentadas então algumas dificuldades, como:  ofícios encaminhados ao MP e que não 74 

tem respostas; o relatório da Conferencia ainda não apresentado, mas que está no conselho Es-75 

tadual; Camila informou que também foi encaminhado ao CONANDA e para todos que tem 76 

representante no Conselho, disse ainda que tem várias alterações na Lei a serem feitas, como 77 

no FIA e CT, e que tem critérios de avaliação que precisa ser revisto. Disse o conselheiro Fábio, 78 

qualquer decisão depende do poder público. Diante das diversas colocações, foi sugerido como 79 

pauta para a próxima reunião, “definir as alterações, e fazer as resoluções para encaminhar à 80 

câmara. Para que todos tomam conhecimento, as leis serão encaminhadas por e-mail para as 81 

considerações, informou a secretaria executiva. Foi sugerida uma reunião extraordinária para o 82 

dia 29/05/19 às 15:30h só para as mudanças da lei. Pauta nº 5 – Amaro retirou da pauta a 83 

renovação de inscrição do Tia Ana por entender que falta a declaração de antecedentes criminais 84 

dos funcionários. Pauta nº 6 – Rose informou e convidou para a apreciação do Faça Bonito, a 85 

ser realizado no dia 17/05/2019 uma intervenção com várias ações junto a população na rodovia 86 

e mercado municipal, com apoio do Sest Senat que está confeccionando 256 flores simboli-87 

zando as vítimas que sofreram abuso e que passaram pelo CREAS, e no Dia 18/05 será em 88 

Guriri (será feita camisas). Pauta nº 7 -  Assuntos Gerais: Aquiles se colocou à disposição para 89 

convidar os conselheiros que estão faltando; Camila apresentou o questionamento da Susi 90 

quanto a encaminhar a todos os conselheiros as Atas do COMDISAM. Oito votos favoráveis, 91 

porem só depois de aprovada; Amaro levantou algumas pendências, como: caso da padaria que 92 

o Araçá anda está aguardando a resposta. O Centro Social Reconstruir a Vida disse não ter 93 

estrutura adequada, e a Drª Sâmia na reunião passada sugeriu um edital de ação. A secretária 94 

executiva informou que as ata de 2018 estão disponíveis no site da prefeitura; Catiucia lembrou 95 

dos dados (atendimentos) da saúde. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, 96 

eu Joana da Silva Assunção, Secretária deste Conselho, lavrei a presente ata que após lida e 97 

aprovada vai assinada por mim e por todos os demais conselheiros presentes. São Mateus-ES, 98 

quinze de maio de dois mil e dezenove. 99 

 

 

 

Katriny Cescon Elias                                         Camila Côgo Bonomo 

Presidente do COMDISAM                                Secretária Executiva do COMDISAM 

 

 

Lenize Silvares Pereira                  Elivânia Rodrigues da Silva 

Titular – Secretaria de Saúde                            Titular – Secretaria de Educação 
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Normélia Bastos Neta                 Fabio Frigerio 

Titular – Centro Cultural Araçá                Titular – Associação Moradores N. Esperança 

 

 

Bernadete de Paula Carlott                 Amaro Vicente Ribeiro de Souza 

Titular – APAE São Mateus                            Titular – Centro Sócio-Cultural José Bahia 

 

 

Catiucia Estevão Grilo                             Joana da Silva Assunção 

Titular – Cáritas Diocesana                                 Titular – Centro Social Reconstruir a Vida 

   

 

Marivam Santos Mendonça Bahia                   Aquiles Moreira da Silva 

Titular – Centro Socio-Cultural e Ambiental       Suplente – Poder Legislativo Municipal 

José Bahia 

 

 

 

    

     

   

            

 

 


