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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 27/03/2018 – Horário 14:00 horas 

 

Às quatorze horas do dia vinte e sete de março 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 Procuradoria Municipal a Sra. Sâmia Soares Carreta – Titular; representante 

da Secretaria Municipal de Educação a Sra. Plenda de Jesus Faustino. Representantes NÃO-

GOVERNAMENTAIS: representante da Associação de Moradores Nova Esperança Sr. Fabio 

Frigério – Titular; representante do Centro Sócio-Cultural José Bahia a Sra. Marivam Santos 

Mendonça Bahia; representante da Sociedade de Pais e Amigos dos Excepcionais – 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 o Sr. Amaro 

Vicente Ribeiro Souza (Presidente do COMDISAM); representante da Cáritas Diocesana de 

São Mateus Sra. Catiucia Estevão Grilo – Titular; representante do Centro Social Reconstruir 

a Vida a Sra. Joana da Silva Assunção – Titular. Presentes a Sra. Camila Côgo Bonomo - 

Secretária Executiva dos Conselhos. Sendo os seguintes pontos de pauta: Pauta nº 1: Leitura 

e aprovação da ata da plenária do dia 30 de janeiro de 2018; Pauta nº 2: Leitura e aprovação 

das atas das plenárias dos dias 30/05, 20/06, 20/10 e 23/10/17; Pauta nº 3: Deliberações da 

plenária do dia 30 de janeiro de 2018; Pauta nº 4: Situações das comissões FIA, certificação, 

ética e patrimônio;  Pauta nº 5: Alteração do decreto de nomeação do gestor do FIA; Pauta 

nº 6: Assuntos gerais. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Amaro, proferiu as 

boas-vindas agradecendo a presença de todos. Pauta nº 1: A Secretária Executiva realizou a 

leitura da Ata, sendo realizada uma consideração pela Conselheira Sâmia, referente à 

orientação sobre a tomada de serviço da Sociedade Beneficente Cultural – “Casa lar”. A 

alteração foi aprovada pela plenária, bem como a ATA. Pauta nº 2: O Presidente e a 

Conselheira Plenda, realizaram a leitura das ATAS, que foram aprovadas por unanimidade 
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pela plenária. O Sr. Amaro relatou sobre a preocupação referente às deliberações das ATAS 

dos anos de 2017, que foram realizadas as leituras, tendo em vista que as mesmas não foram 

efetivadas, relatando ser necessário que o referido conselho tome às devidas providências. A 

Conselheira Dra. Sâmia sugeriu que fosse realizada uma planilha para melhor visualização do 

que foi deliberado, sendo tomadas as devidas providências. A Secretária Executiva relatou que 

irá providenciar o levantamento, juntamente com a auxiliar administrativa Sabrina.  Pauta nº 

3: Conforme deliberado em reunião ordinária realizada em 31 de janeiro de 2018, sobre os 

procedimentos referentes ao repasse do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 

FMDCA, a Secretária Executiva esclareceu que em assessoria técnica prestada pela 

SETADES, em que o auditor fiscal do TCE, esclareceu demandas referentes a 13.019 de 31 de 

julho de 2014, em que a orientação do auditor é que os recursos oriundos do FMDCA deverão 

ser repassados através de Chamamento Público. O Presidente questionou a plenária de que 

forma será deliberada a utilização do recurso do FMDCA, tendo em vista que o mesmo além 

de ser estabelecidas parcerias, também pode ser utilizado para realização de outras atividades 

do Conselho. O conselheiro Fábio sugeriu que o recurso do Fundo, não seja somente 

direcionado para as instituições, propondo que o conselho discuta, sobre a importância do 

mesmo e defina as prioridades para a sua utilização. A conselheira Daiana informou que a 

APAE, tem passado por dificuldades financeiras, e tendo em vista a importância da execução 

do serviço, que a mesma defende que sejam firmadas parcerias com as Organizações da 

Sociedade Civil.  Dessa forma a plenária discutiu e deliberou a realização de uma reunião 

extraordinária, que se realizará no dia 05 de abril de 2018, com a finalidade de discutir e 

deliberar a utilização dos recursos do FMDCA. Pauta nº 4: Referente à comissão de 

inscrição, as conselheiras Normélia e Daiana, relataram sobre as visitas realizadas na 

Associação Nova Esperança, e no Projeto Reconstruir a vida, realizando a leitura dos 

relatórios de visitas (em anexo). Sendo aprovada pela plenária a renovação do registro da 

Associação Nova Esperança e do Centro Sócio Cultural Ambiental José Bahia.  A conselheira 

Marivam enfatizou que na reunião do dia 30 de maio de 2017, foi concedida a renovação de 

registro e que até o momento o mesmo não foi entregue ao projeto. Dessa forma sendo 

deliberado pela plenária que a atual Secretária Executiva, providenciará o mesmo, solicitando 

ao presidente anterior que assine a inscrição.  Em relação à renovação de inscrição do Projeto 

Reconstruir a vida, o mesmo será avaliado após a entrega das documentações pendentes. 

Pauta nº 5: A referida pauta será discutida na reunião extraordinária que ocorrerá no dia 05 

de abril de 2018. Pauta nº 6: O conselheiro Fábio, relatou sobre a falta de representatividade 

da Sociedade Beneficente Cultural Casa Lar. Sendo discutido e deliberado pela plenária o 
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envio de ofício solicitando o comparecimento dos representantes para esclarecimentos. 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 sete de março de dois 

mil e dezoito. 

 

Amaro Vicente R. Souza             Camila Côgo Bonomo 

Presidente do COMDISAM              Secretária Executiva 

 

Lucilene Oliveira dos Santos 

Titular – Assistência Social 

 

Sâmia Soares Carreta 

Titular – Procuradoria Municipal 

 

Plenda de Jesus Faustino 

Titular – Educação 

Daiana de Fátima Pavesi 

Titular – APAE 

 

Marivam Santos Mendonça Bahia 

Titular – Centro Sócio-Cultural José Bahia 

Normélia Bastos Neta 

Titular – Centro Cultural Araçá 

 

Fábio Frigério 

Titular – Associação de Moradores Nova 

Esperança 

Catiucia Estevão Grilo                 

Titular – Cáritas Diocesana 

 

Joana da Silva Assunção 

Titular – Centro Social Reconstruir a Vida 

 

 

 

 

 

 


