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ATA Nº 04/2022- Reunião ordinária ocorrida no dia 09 de março de dois mil e vinte e dois na 
sala de reuniões da SEDESER, na Praça Santos Dumont,111 – Centro de Búzios, de forma 
presencial e online, contando com as presenças de Joice Lucia Costa (Secretária SEDESER); 
as Conselheiras Ana Claudia de Souza Titular (SEDESER); Simone Martins Guimarães 
Suplente (SEDESER)  e  Conselheiro(a)s: Conceição (Associação Bem Querer); Joni Amorim 
suplente (Núcleo Ecológico); Jane Laura Vidal Titular  (Trabalhadores); Maria Izolina Titular 
(APAE); Claudio Marcos de Albuquerque Marques Suplente  (APAE), Karla de Souza Viola 
Titular (Turismo); Dr. Nilton Coutinho Jurídico (SEDESER) E Denyse Caetano Ferreira 
Coelho (Adm CMAS-AB) . Havendo quorum a Vice-Presidente Ana Cláudia, deu início à 
reunião as 14:30 e informou que as últimas Atas foram aprovadas. Logo após, passou a palavra 
para a Sra. Joice Lúcia Costa, Secretária de Desenvolvimento Social, que deseja uma 
oportunidade de fala na reunião. Inicia sua fala relatando sobre a reunião que estará acontecendo 
no Cras da Rasa neste dia sobre o plano municipal da primeira infância, e ainda sobre a reunião 
que esteve presente na APAE. Sra. Joice Lucia Costa dos Santos Salme ainda fala sobre a 
denúncia recebida referente a APAE, em que explica que essa é uma denúncia antiga, e faz a 
leitura da ATA 03 de 2020 em que diz: mau uso dos recursos recebidos de parceria com a FIA  
539 /2016, funcionários que não trabalharam receberam por tal período, foi trocado o objeto de 
complemento, foi substituído por oficina de cavalos sem a autorização da FIA e que a lista de 
usuários atendidos apresentados na prestação de contas não encontra-se correta, onde possuía 
usuário falecidos. Sra. Joice relata a importância de trazer para a reunião tal pauta sobre a 
denúncia mesmo que passada, pois explica sobre relevância a dispensa de chamamento pública. 
Diz não deseja interromper a subvenção que APAE, e que foi chamada pela Controladoria do 
Município para esclarecimentos. Ainda que o andamento para realização do chamamento 
encontra-se na resposta referente ao Plano de Trabalho que será apresentado pela APAE. Fala 
também sobre o termo de cessão de uso do prédio da APAE, sobre renovação onde o prazo final 
será em 2024. Ressalta que em termos de chamamento público a APAE irá apresentar em seu 
Plano de Trabalho a parte que caberá a Secretaria de Saúde realizar, para que a mesma financie 
os serviços. Relata que nesse período foi necessário reajustar a forma de contratação da APAE 
como centro dia, para que os serviços fossem continuados. Dr. Nilton, fala sobre as Instituições 
buscarem parcerias de outras organizações que realizam subvenção, diz que a Prefeitura é mais 
um órgão de financiamento, mas não se limita a ser o único. Sra. Ana Cláudia, fala sobre 
licitação, verbas e produtos que são possíveis de serem licitados. Dr. Nilton fala sobre o plano 
de trabalho da APAE que não está a contento. Ainda fala sobre alteração da Lei do CMAS-AB 
em desmembrar da Lei Municipal, onde encontra-se em andamento a Minuta para nova lei. A 
Vice-presidente relata que tal desmembramento é de extrema importância, para acertar também 
o que tange a paridade referente a sociedade civil, assim acrescentando mais duas 
representações. Sra. Ana Cláudia dá seguimento a pauta, em que trata sobre a alteração do dia 
da semana das reuniões, sugerindo assim que seja realizada às segundas-feiras de cada mês. Foi 
decidido pelos conselheiros presentes que ficará decidido a alteração pelos Conselheiros 
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titulares. Não foi votada a alteração. Sra. Denyse, assistente administrativa, relata que o 
Conselho encontra-se em dia com suas publicações, Dr. Nilton, sugere que as atas sejam 
confeccionadas no mesmo dia das reuniões e aprovadas. Sra. Vice-presidente, fala do 
comunicado que as próximas reuniões serão presenciais. Ainda, Ana Cláudia, relata sobre a 
necessidade de incineração dos cadernos do cadastro único, onde a normativa exige que há cada 
05 (cinco) anos se faz necessário realizar a ação. A vice-presidente passa a fala para Lina, 
referente a denúncia da Assistente Social Sandra Valéria desligada da Instituição.  Sra. Lina 
relata a problemática que estava envolvendo a profissional, onde relata abuso de autoridade e 
relação invasiva com os responsáveis dos atendidos pela APAE. Ainda Sra. Lina diz que não 
reconhece na folha de pagamento o nome de funcionários lotadas na Instituição. Sra. Ana 
Cláudia pergunta a Sra. Lina sobre os motivos que levaram a assistente social Sandra Valeria 
ter sido afastada por justa causa. Sra. Lina relata que um dos motivos foi pelo fato da mesma 
ter se envolvido diretamente coma família em que o genitor de um assistido veio a óbito, em 
que o mesmo era também funcionário. A técnica tinha em posse uma procuração onde dava 
autonomia para receber valores, como rescisão trabalhista e seguro DPVAT. Também 
recebendo valores na conta pessoa física indo contrário ao que prevê a legislação. A Vice-
presidente pergunta se a Sra. Lina fez a denúncia. Sra. Lina relata que tentou fazer um registro 
de ocorrência junto a delegacia, mas que não foi possível, e que a pessoa que foi lesada por 
Sandra teria que fazer. Relata que a justa causa da Sandra e de outro funcionário, marido de 
Sandra, foi devido à má conduta da gestão financeira, onde valores do governo estava sendo 
direcionados diretamente para as contas pessoais dos mesmos. Diz ainda que APAE possui uma 
dívida alta devido a erros na gestão da Sandra Valéria. Sra. Ana Cláudia diz que a pauta está 
encerrada, agradece a presença de todos (as) conselheiros (as), e deixa aberta a plenária para 
assuntos gerais. Sr. Joni Amorim Suplente (Inst. Núcleo Ecológico José Gonçalves), pergunta 
a Dr. Nilton sobre a impossibilidade das entidades inscritas no conselho não poderem participar 
dos projetos da APAE. Dr. Nilton explica não ser viável, pois para transparência é contraditório 
a Entidade inscrita no projeto ser a mesma que irá fiscalizá-la. Sem mais assunto a tratar, a vice 
presidente encerrou a reunião, sendo lavrada a presente ATA, que após ter sido lida e aprovada 
pela plenária, vai assinada pela vice presidente do CMAS-AB Sra. Ana Cláudia de Souza, e 
pela Secretária Executiva CMAS-AB, Aline Aguiar da Silva e pelos demais membros que se 
fizeram presentes de forma online e presencial, sem ressalvas.  
 
 

 
 
      
        Aline Aguiar da Silva                                         Ana Cláudia de Souza 
Secretária executiva do CMAS-AB      Vice-presidente do CMAS-AB 
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO 
 
 

  
          Na qualidade de Corregedor Geral da GCM instituído através da Portaria N° 1557 

de 26 de janeiro de 2021 e portaria 518. De 11 de fevereiro de 2021, AUTORIZO a 

prorrogação de prazo do processo Nº 13737/2021, fundamentado no Art. 131 da LC 

15/2007 c/c Art. 30 do Decreto 892/2018.  

 

          Publica-se. 

 

  

________________________________ 
Corregedor Geral GCM 

Daniel Sabino Bach 
Decreto n° 1.557, de 26 de janeiro de 2021 e  
Portaria n° 518, de 11 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 
 
 
 

  PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
                      GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO 
 

 

DESIGNAÇÃO 

Venho por meio deste, designar o servidor MARCELO TRINDADE DA COSTA, 
Supervisor I, Matricula 22867, CRECI/RJ 035.854/O para responder pela avaliação 

dos imóveis para aplicação do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

desta municipalidade, a partir da data de 26/04/2022. 

 
Genilson Drumond de Pina 

Secretário Municipal de Finanças e Arrecadação 
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