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ATA Nº 012/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO 

MATEUS – COMDISAM 

 

Reunião realizada em 04/09/2019 – Horário 14h30 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de setembro de dois mil e dezenove, na sede 1 

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

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

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

governamentais e não-governamentais, e alguns Conselheiros Tutelares. Sob a presidência da 5 

Katriny Elias Cescon foram apresentados dois pontos de pauta nº 01: Esclarecimentos dos 6 

Conselheiros Tutelares referente ao OF/CTSM/Nº732/2019 e OF/PIJSM Nº761/2019; pauta 7 

nº 2: Assuntos Gerais. A presidente do COMDISAM, Senhora Katriny acolheu a todos e 8 

informou que precisa publicar a Ata que nomeia o Amaro como tesoureiro, mas faltam algumas 9 

assinaturas. Na sequência mencionou sobre os ofícios que recebeu do CT e MP sobre o que 10 

está acontecendo no Conselho Tutelar, e que precisa ser respondido ao MP. Segundo o 11 

relatório, o CT teve livros revirados e desaparecidos, computadores encontrados ligados (não 12 

tem senha), cerveja na geladeira, ausência eficaz de vigilante, ocorrência policial, ofício 13 

expedidos ao MP, à secretaria de Assistência, ao coordenador dos vigias, ligações recebidas 14 

do Maranhão e etc., enfim, relatos de vários fatos ocorridos antes e outros mais recentes. 15 

Diante do exposto, várias foram as sugestões e questionamentos, como por exemplo, relatou 16 

a presidente: É um lugar complexo; interesse de alguém em apagar alguma informação, porém 17 

esses documentos podem estar com as nossas assinaturas, concluiu; a conselheira tutelar 18 

Tatiane supõe que não seja os guardas e sim alguém que tenha interesse; Susi disse não acusar 19 

os vigias, mas de repente seja amigo de alguém, e que conversou com o coordenador dos 20 

vigias, Zé Carlos, e obteve deste apenas a lista de presença; respondendo ao conselheiro Fábio, 21 

a Tatiane disse que tal fato tem ocorrido desde 2017, e que só em 2019 depois do pedido 22 

judicial, passou a ter vigia (da Defesa Social); Fábio pergunta se os conselheiros têm 23 

comprovado e documentado os dias de ausência deles; Amaro questiona se está correto ficarem 24 

dentro da sede, e a Tatiane diz não haver problema; o conselheiro Aquiles pergunta o número 25 

de computadores, quantas vezes ocorreu, quem faz o QMP e quando o MP foi informado. E 26 

obteve as seguintes respostas: Ocorreram duas vezes, há três meses o MP foi informado, a 27 

Defesa Social responsável do QMP, e entende que os computadores deveriam ter senhas. A 28 

presidente pensou em notificar a Secretaria de Defesa. Nas escolas tem o QMP mesmo com a 29 
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presença do ronda, informou Aquiles. O problema é o material que sumiu, pois são mais de 30 

seiscentos ofícios e os livros usados diariamente. Fábio questiona se tem relatos dos dias que 31 

não encontraram os vigias, ou seja, o que tem documentado sobre tudo isso? Juntar os 32 

documentos e cobrar do secretário. Foi sugerido de fazer troca igual ao de ônibus, sair depois 33 

que o outro chega. Tatiana respondeu que o plantão é ininterrupto. Foram informados os 34 

documentos desaparecidos, Livro de registro de ofício; de plantão e atendimento diário, e que 35 

sentiu falta quando foi fazer um documento no dia 03/07/2019, relatou a Susi. Quando a polícia 36 

esteve no conselho; quando foi encontrada a garrafa de cerveja e também quando ocorreu o 37 

telefonema, o vigia era o Ildo, que ficou ofendido quando foi questionado. A Tatiana disse que 38 

foi orientada a filmar tudo, mas não acusou ninguém. Romilson informou que sempre o vigia 39 

deve deslocar para outro lugar. Aquiles insiste, o COMDISAM tem que dar resposta.  A 40 

conselheira tutelar informou que agora os computadores têm senha, e que antes todos os 41 

computadores e livros foram revirados e que procuram algo especifico. Renilton o 42 

representante da Cultura discorda com a senha, pois impede a continuidade do trabalho, caso 43 

seja necessário o segurança sair, e disse ainda que quem deva esclarecer o roubo é o 44 

coordenador dos guardas, que inclusive deveria estar presente na nesta reunião. Deveria ter 45 

câmera de monitoramento, e a responsabilidade é de quem está no plantão. Aquiles sugere que 46 

o COMDISAM envie à secretaria de estado solicitando um policial para lá. O conselheiro 47 

Renilton salienta que tem a guarda municipal, e que precisa de reforço, por ser um lugar que 48 

é vulnerável.  Fábio sugere fazer oficio à Defesa Social, 1º cobrando o que foi definido (24 49 

horas), depois solicitando ao MP e a Vara da Infância que determine o vigia. A conselheira 50 

Marivam questiona, será que eles já foram informam questionados do que é patrimônio 51 

público? Outra sugestão de que os computadores sejam restritos o acesso, assim dá para 52 

rastrear. Amaro que saber se com o sumiço dos documentos alguém foi notificado. A Susi disse 53 

ter procurado José Roberto, Pigat, mas ninguém tomou providências, daí foi ao MP. Resposta: 54 

Oficio ao CT, Sec. Assistência Social (SEMAS), Defesa Social e Secretaria de Segurança. A 55 

Secretária de Assistência deve prestar esclarecimento do ano de 2017.  Amaro sugere o 2º 56 

Conselho Tutelar, pois o serviço existe, mas não está prestado a contento. A presidente disse 57 

que se deve retomar a pauta, mesmo sabendo da demanda.  Informes: Eleição do Conselho 58 

Tutelar, as pessoas que vão participar no dia seis, e os conselheiros ainda não responderam. 59 

Os conselheiros presentes confirmaram presença no dia da eleição, e a presidente Katriny 60 

informou que o cartório eleitoral será notificado para encaminhar uma nova lista e que está 61 

sendo bem divulgado. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 15:28 horas. 62 
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Katriny Elias Cescon                                           Fabio Frigerio                                                                         

Presidente do COMDISAM                                Titular – Associação de M. N. Esperança                             

          

 

Renilton Souza Baleiro                                       Aquiles Moreira 

Titular – Cultura                                                  Suplente – Poder Legislativo Municipal 

 

 

Bernadete de Paula Carlott                                Joana da Silva Assunção 

Titular – APAE                                                  Centro Social Reconstruir a Vida 

      

 

Catiucia Estevão Grilo                                                    

Cáritas Diocesana          

                        

 

 

 

Amaro Vicente Ribeiro Souza 

Suplente – Centro de Apoio Tia Ana 

 

 

 

 

Normélia Bastos Neta   

Titular – Centro Cultural Araçá          

 

 

 

Marivam Mendonça Bahia  

Titular – Centro Sócio-Cultural José Bahia 

 

 

 

 

 

 

 


