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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
ATOS OFICIAIS 

Em, 05 de outubro de 2012. 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 231/2012.  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O 
ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHA-
MENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL 
DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E INVESTI-
MENTOS MUNICIPAIS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Mu nicipal nº 
409 de 22 de dezembro de 2011, Lei Federal nº 4.320  de 17 de 
março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios  nos 
011/PRES/FSG/2012 de 01 de outubro de 2012 (proc. 
47.746/2012) e parecer da SMCI, DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e altera do o 
Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de  Recu-
peração de Ativos e Investimentos Municipais no val or de R$ 
2.602.767,46 (Dois milhões, seiscentos e dois mil, setecentos 
e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) . 

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo ante rior, 
ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da D espesa 
e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pel o Decreto 
nº 004 de 06 de janeiro de 2012 e Lei nº 402 de 16 de dezem-
bro de 2011. 

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenie n-
tes de anulação parcial de dotações orçamentárias. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

São Gonçalo, 04 de outubro de2012. 
APARECIDA PANISSET 

Prefeita 
ANEXO DO DECRETO Nº 231/2012. 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – EXERCÍCIO-
2012. 
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Recuperação de Ativos e I nves-
timentos Municipais. 

Valor (R$ 1) 
Programa de Trabalho 

Natureza 
da 

Despesa 
Desp. F. 

Acréscimo 

2354.04.122.1001.2077 4.4.90.51.00 5 7 2.602.767,46 
Recursos provenientes de exces-
so de arrecadação      
TOTAL    2.602.767,46 

 

DECRETO Nº 232/2012.  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O 
ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHA-
MENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE INFRAES-
TRUTURA E URBANISMO. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Mu nicipal nº 
409 de 22 de dezembro de 2011, Lei Federal nº 4.320  de 17 de 
março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios  nos 
900/GAB/SEMED/2012 de 03 de outubro de 2012 e 
107/MEDCONT/12 de 04 de outubro de 2012, DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e altera do o 
Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Munic ipais 
de Educação e de Infraestrutura e Urbanismo no valo r de R$ 
3.011.000,00 (Três milhões e onze mil reais). 

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo ante rior, 
ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da D espesa 
e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pel o Decreto 
nº 004 de 06 de janeiro de 2012 e Lei nº 402 de 16 de dezem-
bro de 2011. 

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenie n-
tes de anulação parcial de dotações orçamentárias. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 04 de outubro de 2012. 
APARECIDA PANISSET 

Prefeita  
ANEXO DO DECRETO Nº 232/2012. 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – EXERCÍCIO-
2012. 
ÓRGÃOS: Secretarias Municipais de Educação e Infrae strutu-
ra e Urbanismo. 

VALOR (R$ 1) PROGRAMA  
DE 

TRABALHO 

NATUREZA  
DA 

DESPESA 

DESP. F. 
ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.27.12.122.1001.2.077 3.1.90.94.00 167 00 1.000,00 0,00 
 3.1.90.96.00 168 00 0,00 1.000,00 

20.59.04.122.2116.2.182 3.3.90.39.00 575 00 0,00 10.000,00 
20.59.15.122.1001.2.077 3.3.90.30.00 586 00 1.281.406,43 0,00 

 3.3.90.35.00 587 00 425.532,35 0,00 
20.59.15.451.2120.2.058 4.4.90.51.00 607 00 303.061,22 0,00 

 4.4.90.51.00 609 14 0,00 1.000.000,00 
20.59.15.452.2110.2.184 3.3.90.39.00 618 00 0,00 2.000.000,00 

 3.3.90.39.00 619 14 1.000.000,00 0,00 
TOTAL    3.011.000,00 3.011.000,00 

 

Exonera a pedido: 
a contar de 24 de setembro de 2012, ADRIANO DOS SAN TOS 
CAMPOS – Mat.: 110030, do cargo em comissão de Supe rvi-
sor – Símbolo DAS-1, da Secretaria Municipal de Edu cação. 
Port. nº 3184/2012 
Exonera a pedido: 
a contar de 13 de abril de 2008, LUCIANA LOPES – Ma t.: 
93014, do cargo em comissão de Chefe de Setor – Sím bolo 
DAS-3, da Secretaria Municipal de Segurança Pública . 
Port. nº 3185/2012 
Exonera: 
a contar de 01 de outubro de 2012, PHILIPE MENDONÇA  DO 
ESPIRITO SANTO – Mat.: 107423, do cargo em comissão  de 
Diretor de Divisão – Símbolo DAS-5, da Secretaria M unicipal 
de Infraestrutura e Urbanismo. 
Port. nº 3198/2012 
Nomeia: 
a contar de 01 de outubro de 2012, ELISANGELA MARTI NS 
PEÇANHA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de 
Setor – Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de I nfraestru-
tura e Urbanismo, em substituição a Valdemi Gonçalv es Fer-
reira – Mat.: 107374. 
Port. nº 3199/2012 
Declara vacância: 
do cargo de provimento em Comissão abaixo relaciona do, por 
ter sido concedida aposentadoria pelo Instituto Nac ional do 
Seguro Social – INSS. 

MAT. NOME Nº DO BENEFÍCIO CARGO SÍMB. DATA 

102737 LAERTE DE 
SOUZA CAMPOS 1563375009 COORDENADOR DAS-10 01/09/2012 

Port. nº 3200/2012 
Nomeia: 
a contar de 01 de setembro de 2012, LAERTE DE SOUZA  
CAMPOS, para exercer o cargo em comissão de Coorden ador 
– Símbolo DAS-10, na Secretaria Municipal de Esport e e La-
zer, em virtude da vacância do cargo citado na Port aria nº 
3200/2012. 
Port. nº 3201/2012 
Exonera: 
a contar de 01 de outubro de 2012, MARCIO REZENDE B AS-
TOS – Mat.: 102472, do cargo em comissão de Supervi sor – 
Símbolo DAS-1, da Secretaria Municipal de Infraestr utura e 
Urbanismo. 
Port. nº 3202/2012 
Torna sem efeito: 
a nomeação de ANGELA DA SILVA NASCIMENTO, na Portar ia 
nº 2834/2012, para exercer o cargo em comissão de C hefe de 
Setor – Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de S aúde. 
Port. nº 3203/2012 
Exonera: 
a contar de 01 de outubro de 2012, PEDRO OLIVEIRA S OA-
RES – Mat.: 108037, do cargo em comissão de Coorden ador – 
Símbolo DAS-10, da Secretaria Municipal de Meio Amb iente. 
Port. nº 3204/2012 
Exonera: 
a contar de 01 de outubro de 2012, CAMILLA SANTANA DO 
NASCIMENTO LIMA – Mat.: 109205, do cargo em comissã o de 
Chefe de Setor – Símbolo DAS-3, da Secretaria Munic ipal de 
Habitação. 
Port. nº 3205/2012 
Nomeia: 
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a contar de 01 de outubro de 2012, CAMILLA SANTANA DO 
NASCIMENTO LIMA – Mat.: 109205, para exercer o carg o em 
comissão de Coordenador – Símbolo DAS-10, na Secret aria 
Municipal de Meio Ambiente, em substituição a Pedro  Oliveira 
Soares – Mat.: 108037. 
Port. nº 3206/2012 
Nomeia: 
a contar de 01 de outubro de 2012, ARIOCY NUNES DOS  
SANTOS FILHO, para exercer o cargo em comissão de C hefe 
de Setor – Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal d e Habita-
ção, em substituição à Camilla Santana do Nasciment o Lima – 
Mat.: 109205. 
Port. nº 3208/2012 
Exonera: 
a contar de 01 de outubro de 2012, MARCIA PEREIRA D A 
SILVA AZEVEDO – Mat.: 92013, do cargo em comissão d e 
Supervisor – Símbolo DAS-1, da Secretaria Municipal  de Edu-
cação. 
Port. nº 3209/2012 
Nomeia: 
a contar de 01 de outubro de 2012, SANDRA REGINA DO S 
SANTOS GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor – Símbolo DAS-1, na Secretaria Municipal  de Edu-
cação, em substituição à Marcia Pereira da Silva Az evedo – 
Mat.: 92013. 
Port. nº 3210/2012 
Exonera: 
a contar de 01 de outubro de 2012, os servidores ab aixo rela-
cionados, da Secretaria Municipal de Saúde. 

MAT. NOME CARGO SIMB. 

108400 EVERTON HUAN SOUZA SILVA CHEFE DE SETOR DAS-3 

108909 CARLA IONA MOREIRA COSMO CHEFE DE SETOR DAS-3 

Port. nº 3211/2012 
Nomeia: 
a contar de 01 de outubro de 2012, os servidores ab aixo rela-
cionados, na Secretaria Municipal de Saúde. 

NOME CARGO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO MAT. 
HELDER DE JESUS SANTA-
NA 

CHEFE DE 
SETOR DAS-3 EVERTON HUAN 

SOUZA LIMA 108400 

CLAUDIA EFIGENIA SILVA CHEFE DE 
SETOR DAS-3 CARLA IONA MOREIRA 

COSMO 108909 

Port. nº 3212/2012 
Exonera: 
a contar de 20 de agosto de 2012, ANGELO ARAUJO DE JE-
SUS SOARES – Mat.: 110268, do cargo em comissão de Chefe 
de Setor – Símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal d e Saúde. 
Port. nº 3213/2012 
Nomeia: 
a contar de 20 de agosto de 2012, MARIA DE FÁTIMA R O-
BERTO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de  Setor 
– Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Saúde, em subs-
tituição a Angelo Araujo de Jesus Soares – Mat.: 11 0268. 
Port. nº 3214/2012 
Nomeia: 
a contar de 20 de agosto de 2012, GEISES DOS SANTOS , para 
exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor – Sím bolo 
DAS-3, na Secretaria Municipal de Saúde, em substit uição à 
Francisca Eulene Braga de Freitas – Mat.: 109922. 
Port. nº 3215/2012 
Exonera: 
a contar de 19 de setembro de 2012, MARLENE SALLES PE-
REIRA – Mat.: 109937, do cargo em comissão de Chefe  de 
Setor – Símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de S aúde. 
Port. nº 3216/2012 
Nomeia: 
a contar de 19 de setembro de 2012, JEFERSON VIANA DA 
COSTA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de  Setor 
– Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Saúde, em subs-
tituição à Marlene Salles Pereira – Mat.: 109937. 
Port. nº 3217/2012 
Exonera: 
a contar de 24 de setembro de 2012, LUCIANO DOS SAN TOS 
ROSA – Mat.: 110566, do cargo em comissão de Chefe de 
Setor – Símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de S aúde. 
Port. nº 3218/2012 
Nomeia: 
a contar de 24 de setembro de 2012, JOSE CARLOS DA SIL-
VA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Se tor – 

Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Saúde, em  substi-
tuição a Luciano dos Santos Rosa – Mat.: 110566. 
Port. nº 3219/2012 
Exonera: 
a contar de 04 de outubro de 2012, os servidores ab aixo rela-
cionados, da Secretaria Municipal de Educação. 

MAT. NOME CARGO SIMB. 

100132 WENDEL SIMAS FERREIRA SUPERVISOR DAS-1 

100433 NILMA FREITAS PAMPOLHA DA SILVA SUPERVISOR DAS-1 

101436 BRUNO JOSE CARVALHO DOS SANTOS CHEFE DE 
SETOR DAS-3 

106827 SANDRA REGINA FELIX MOREIRA SUPERVISOR DAS-1 

Port. nº 3220/2012 
Nomeia: 
a contar de 04 de outubro de 2012, os servidores ab aixo rela-
cionados, na Secretaria Municipal de Educação. 

NOME CARGO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO MAT. 
ADELIA DA SILVA PEÇA-
NHA SUPERVISOR DAS-1 NILMA FREITAS 

PAMPOLHA DA SILVA 100433 

FABIO ROSA DE SOUZA SUPERVISOR DAS-1 WENDEL SIMAS 
FERREIRA 100132 

MARIA AUXILIADORA 
CARVALHO DOS SANTOS 

CHEFE DE 
SETOR DAS-3 BRUNO JOSE CARVA-

LHO DOS SANTOS 101436 

PAULO RICARDO DE 
MACEDO RODRIGUES SUPERVISOR DAS-1 SANDRA REGINA 

FELIX MOREIRA 106827 

Port. nº 3221/2012 
PORTARIA Nº 3182/2012 

A Prefeita Municipal de São Gonçalo, no uso das sua s 
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do 
artigo 10, Lei n. 050/91 de 05 de dezembro de 1991,  RESOLVE:  

Nomear, a partir de 08 de outubro de 2012, em virtu de 
da habilitação obtida em Concurso Público, homologa do em 
06 de março de 2012, os candidatos classificados co nforme 
relação abaixo. 
PROFESSOR DOCENTE II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

3754847 LORENA DE ANDRADE MATIAS 1º 

3757447 
TREICY VALERIANA DE FREITAS 
FONSECA SOUSA 2º 

3774449 ARINA COSTA MARTINS 3º 

3775801 PAULA DE MOURA MARTINS 4º 

3713652 
CLAUDIA RODRIGUES LIMA PINTASSIL-
GO 5º 

3745813 
ANA ZITA NUNES PORTO FERREIRA 
GOMES 6º 

3815994 
ESTER RODRIGUES PACHECO DA 
FONSECA 7º 

3718905 BARBARA DE OLIVEIRA WHITE 8º 

São Gonçalo, 03 de outubro de 2012. 
APARECIDA PANISSET 

Prefeita 
PORTARIA Nº 3183/2012 

A Prefeita Municipal de São Gonçalo, no uso das sua s 
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do 
artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de dezembro de 1991,  RESOLVE:  

Nomear, a partir de 08 de outubro de 2012, em virtu de 
da habilitação obtida em Concurso Público, homologa do em 
06 de março de 2012, os candidatos classificados co nforme 
relação abaixo. 
AUXILIAR DE CRECHE: 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

3803627 AMANDA PIMNTEL BERK DE QUEIROZ 1º 

3803511 
VERÔNICA BARBOSA OLIVEIRA DA 
SILVA 2º 

3741214 CILEA LYRA DA SILVA ARMAS 3º 

3801632 VITOR NEVES DA MATTA SOUZA 4º 

3798666 MARIANA BRITTO SANTOS 5º 

3808068 
JUDY HELEN RODRIGUES DE OLIVEI-
RA 6º 

3785440 ELDA PIMENTEL DA SILVEIRA 7º 

3757439 
MARIA ELISANGELA PEREIRA DOS 
SANTOS 8º 

São Gonçalo, 03 de outubro de 2012. 
APARECIDA PANISSET 

Prefeita 

SEMAD 
DESPACHO DO SECRETÁRIO 

Defiro o processo abaixo relacionado: 
Processo nº 44209/2012. 

São Gonçalo, 04 de outubro de 2012. 
SERGIO NOVO 

Secretário Municipal de Administração 
DESPACHO DO SECRETÁRIO 

Indefiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n os

  45786/2012 e 46091/2012. 
São Gonçalo, 04 de outubro de 2012. 

SERGIO NOVO 
Secretário Municipal de Administração 
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SEMED 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25003/2011 
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, inscrito no CNPJ:  
28.636.579/0001-00, por intermédio da SECRETARIA MU NICI-
PAL DE EDUCAÇÃO e Igreja Evangélica Jerusalém, CNPJ  Nº 
32529125/0001-08, já qualificados no Processo Admin istrati-
vo. OBJETO: Locação do imóvel situado na Estrada do  Pa-
checo, Lt. 75, Lagoinha, São Gonçalo/RJ, para funci onamento 
da Escola Municipal Paulo Roberto Azeredo. VALOR ME N-
SAL: R$ 3.642,50 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta centavos). VALOR GLOBAL: R$ 9.106,25 (nov e mil, 
cento e seis reais e vinte e cinco centavos). VIGÊN CIA: 
01/08/2012 a 15/10/2012. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 
20.27.12.361.2137.2088, ND: 33.90.39.00, Fonte: 06.  FUNDA-
MENTO: art. 24, inc. X da Lei nº 8666/1993.  

JANAÍNA SILVA NOGUEIRA 
Secretária Municipal de Educação 

Omitido no Diário Oficial em 01/08/2012. 

GMSG 
PORTARIA Nº 046/44.3.1/12 – GMSG 

O Comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo 
resolve elogiar todos  os Guardas Municipais empenhados 
nas festividades em apoio à realização do Desfile C ívico em 
Comemoração ao 122º Aniversário de Emancipação Polí tico 
Administrativa do Município de São Gonçalo, no dia 
22/09/2012. 

Destaco, com imensa satisfação, o empenho e o pro-
fissionalismo desses servidores que contribuíram, s ignificati-
vamente, para a realização de um grandioso desfile cívico nas 
principais vias do centro de nosso município. 

São Gonçalo, 02 de outubro de 2012. 
MARIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 

Comandante GMSG 
PORTARIA Nº 047/44.3.1/12 – GMSG 

FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRA-
VE NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012 - 1º TUR-
NO E 2º TURNO (se houver). 

O Comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo  Poder 
Executivo e em conformidade com o disposto no Decre to Nº 
204/2005 de 30 de julho de 2005; 

Considerando que a participação no pleito eleitoral  
materializa o pleno exercício da cidadania; 

Considerando que para a efetivação do exercício da 
cidadania e a garantia da plena liberdade de escolh a aos elei-
tores gonçalenses, a segurança adequada é fundament al; 

Considerando que para prover a devida segurança em 
todos os locais de votação do município de São Gonç alo, se 
torna essencial o emprego maciço do efetivo da GMSG , em 
atuação complementar às Forças de Segurança Estadua l e 
Federal, este Comandante, RESOLVE: 

Considerar que atrasos, abandonos, ausências e fal-
tas disciplinares diversas, que acarretem prejuízos  aos servi-
ços prestados em apoio à Justiça Eleitoral, não jus tificáveis, 
cometidas no dia 07 de outubro de 2012 – Eleições M unicipais 
e no segundo turno (se houver), serão consideradas faltas de 
natureza grave, tendo em vista a relevância do even to, po-
dendo incorrer em pena de suspensão, conforme previ sto no 
inciso I, do art. 193 da Lei n.º 50/1991 – Estatuto  dos Servido-
res Públicos Municipais de São Gonçalo. 

A presente Portaria surtirá seus efeitos a partir d a data 
de sua publicação. 

São Gonçalo, 03 de outubro de 2012. 
MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 

Comandante da GMSG  

SEMIURB 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 069/2011, Pro cesso 
Administrativo nº 16.480/11 - Partes: Município de São Gonça-
lo e a Empresa Arsenal Terraplanagem Ltda. - Objeto : “Loca-
ção de Máquinas e Equipamentos”. Fica prorrogado o Prazo 
do contrato PMSG nº 069/11 por mais 45 (quarenta e cinco) 
dias sem acréscimo de quantitativo, passando o seu novo 
Término para 15 de outubro de 2012.  

VALMIR BARROS DE OLIVEIRA 

Secretário de Infraestrutura e Urbanismo. 
Omitido no jornal “O São Gonçalo” de 05 de setembro  de 
2012. 

CMDM 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 
2012 
Aos dias vinte e um de Agosto de dois mil e doze às  9:40 ini-
cia-se a reunião do Conselho Municipal de Defesa do s Direi-
tos da Mulher de São Gonçalo, na sala do CMDM, loca lizada  
na Rua Uriscina Vargas, 36 – Alcântara e segue com a seguin-
te pauta: Visitas institucionais, Obras da DEAM-SG,   Denúncia 
de não atendimento de casos de abuso sexual. A pres idente 
Marisa Chaves abre a reunião explicando a importânc ia da 
democracia participativa e o quanto que a sociedade  civil e os 
gestores deveriam respeitar os Conselhos de Direito s em 
suas diferentes áreas, sobretudo no efetivo control e social e 
na elaboração de políticas públicas. Prossegue expl icando 
que o CMDM possui um regimento interno e que em cas o de  
conselheira não governamental  ter três faltas cons ecutivas e 
cinco intercaladas será substituída pela entidade q ue estiver 
como suplente na lista de aprovadas na  VI Conferên cia Muni-
cipal de Direitos da Mulher, realizada em agosto de  2011. 
Quando a conselheira for governamental e tiver o me smo 
numero de faltas o gestor da pasta será informado e  também 
será substituída. A conselheira Marisa Chaves expli ca que os 
conselhos de direitos são uma conquista adquirida n a Consti-
tuição Federal de 1988, com vistas a garantir a ela boração e o 
monitoramento das políticas públicas; relata sobre a impor-
tância dos recursos para o andamento das ações de c ada 
conselho e pontua sobre a necessidade do CMDM ter u m 
fundo municipal para implementação de suas atividad es e 
ações, porém o município ainda não possui. Lembra, ainda, 
que os Fundos para as Mulheres estão sendo discutid os em 
âmbito estadual e nacional. A conselheira Marisa Ch aves 
informa que se analisarmos o PPA estadual poderemos  iden-
tificar a previsão orçamentária para criação do fun do, sendo 
um  avanço para as Políticas para as Mulheres. Info rma que o 
CEOM foi inaugurado no dia 26 de Agosto de 1997 e q ue é 
uma política pública municipal que completou neste ano 15 
anos de existência, tendo salvado e protegido milha res de 
mulheres da violência. A conselheira Mariana Frizie iro, do 
Movimento de Mulheres em SG, informa que a visita à  institu-
ição SEMEAR,  que estava marcada para ser realizada  junta-
mente com a conselheira Anabela da Secretaria de Sa úde, 
ainda não aconteceu em função de incompatibilidade de a-
gendas. A conselheira Marisa Chaves informa que rea lizou 
visita à Superintendência de Saúde Coletiva, juntam ente com 
a conselheira Norma (ONG ENFOCO) e a colaboradora R ita 
Costa (Movimento de Mulheres em SG), tendo como pau ta 
principal o Programa de Saúde da Mulher e o Comitê de Com-
bate a  Morte Materna e Infantil. A conselheira Mar isa Chaves 
explica que o Comitê de Combate a Morte Materna dev e reali-
zar a busca ativa das mulheres que morreram em idad e re-
produtiva (10 à 44 anos), para averiguar se a causa  da morte 
está relacionada com possível período gestacional e nvolven-
do o pré-natal, parto e nascimento. Portanto, cabe averiguar 
se a morte é evitável e prevenível. Informa que na visita reali-
zada a SUSC foi informada pela Superintendente de S aúde 
Coletiva, Dra Claudia Sarcinelli, que embora os téc nicos da 
SUSC façam a busca ativa o Comitê de Combate a Mort e Ma-
terna em São Gonçalo ainda não foi criado por lei m unicipal. 
Esclarece que existe uma minuta, ainda não aprovada  até o 
momento, sugerindo a criação do Comitê de Morte Fet al, mas, 
que não foi regulamentado até a presente data. As c onselhei-
ras Norma e Marisa dizem que é fundamental a criaçã o e regu-
lamentação do Comitê de Combate a Morte Materna e I nfantil 
e que o CMDM tem interesse em compor o Comitê. A co nse-
lheira Marisa Chaves relembra que enviou Ofício par a a Secre-
taria Municipal de Saúde e para a Superintendência de Saúde 
Coletiva solicitando participação no Comitê Interse torial para 
análise das mortes dos 09 bebês que estavam interna dos no 
Hospital da Mulher e que não obteve resposta. A con selheira 
Norma explica que na reunião ficou claro a inexistê ncia do 
Comitê de Combate a Morte Materna. A colaboradora R ita 
Costa informa que haverá uma reunião no dia 23 de S etembro 
no Ministério Público para discutir a Rede Cegonha.  A colabo-
radora Gercília solicita apoio do CMDM para atendim ento à 
reivindicação que a população e os profissionais de  saúde 
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fazem para implantação do cartório de sub registro civil no 
interior do Hospital da Mulher. A conselheira Maris a Chaves 
informa que o CMDM enviará Ofício para a Secretaria  Munici-
pal de Saúde e para o Conselho Municipal de Saúde s olicitan-
do a urgente instalação do cartório nas dependência s do 
Hospital da Mulher. A conselheira Marisa Chaves inf orma que 
foi publicado o dossiê mulher 2012 pelo Instituto d e Seguran-
ça Pública do RJ e que a  péssima localização da DE AM –SG 
tem dificultado o nº de registros; assim São Gonçal o registra 
menos crimes de violência contra a mulher do que o municí-
pio de Niterói. A conselheira Marisa Chaves faz a l eitura do 
trecho da reportagem do jornal “O São Gonçalo”, rel atando a 
questão da DEAM, onde expressa a falta de infra-est rutura da 
mesma. A reportagem aponta que a obra não foi final izada, 
pois a empresa que estava construindo abandonou a o bra e a 
nova licitação deverá ser feita e entregue em dois meses. A 
conselheira Marisa Chaves informa acerca da importâ ncia de 
haver uma mobilização da sociedade para a finalizaç ão da 
obra, pois há muito tempo existem promessas de inau gura-
ção não cumpridas. A conselheira Marisa propõe que seja 
enviado um ofício para a Srª Marta Rocha, Chefe da Polícia 
Civil do RJ, apresentando a questão citada e requis itando 
informações sobre a data de término da obra e de in augura-
ção; o mesmo ofício será enviado também para a Comi ssão 
de Segurança da Mulher. A conselheira Carla Verônic a realiza 
a leitura de uma carta que denuncia um caso de expl oração 
sexual. Analisando a situação o colegiado entendeu que o 
mesmo deverá ser levado ao CMDCA-SG, para uma inter ven-
ção pelo fato de envolver crianças e adolescentes. A conse-
lheira Norma relata a situação de uma criança de su a comuni-
dade que teve a sua imagem nua exposta no facebook,  tendo 
os direitos violados e solicita orientação do conse lho sobre 
as providências que devem ser tomadas. A conselheir a Mari-
sa Chaves orienta que o caso deve ser levado ao Con selho 
Tutelar do município, pois a criança sofreu diverso s tipos de 
violências, que podem ser verificadas a partir do r elato de 
violência psicológica, vexação e exposição na inter net. Infor-
mes: A conselheira Marisa Chaves informa que o CMDM  ga-
nhou vaga para o curso do NESSA/UERJ, que será real izado 
nos dias 12 e 13 de Setembro no UNILASSALE em Niter ói. A 
conselheira Kátia Kodeço vai representar o CMDM e a  colabo-
radora Rita de Cássia vai representar o Movimento d e Mulhe-
res em São Gonçalo. A conselheira Mariana Frizieiro  informa 
sobre o Seminário Promovendo a Cidadania e o Protag onis-
mo de Meninas e Adolescentes, promovido pelo Movime nto 
de Mulheres, que será realizado no dia 13 de Setemb ro às 14h 
no auditório do Colégio Municipal Castelo Branco. A  conse-
lheira Marisa Chaves informa sobre o Programa Renda  Melhor 
Jovem que tem o objetivo de atingir famílias que re cebem 
Bolsa Família e que os filhos estejam cursando o en sino mé-
dio, informa que os interessados devem se cadastrar  no site 
até o dia 07 de Setembro de 2012. Não havendo mais nada a 
tratar, eu, Valdeci Nogueira e a presidente Marisa Chaves de 
Souza, lavramos a ata. 

MARISA CHAVES DE SOUZA 
Presidente CMDM 

VALDECI NOGUEIRA 
1º secretária CMDM 

CMDCA 
Aos doze dias do mês de Setembro o Conselho Municip al dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-SG) se reuniu 
na Associação Comercial e Empresarial de São Gonçal o para 
realizar reunião extraordinária com o propósito de reunir os 
candidatos à prefeitura de São Gonçalo para que est es apre-
sentem as suas propostas e ações na área da Criança  e do 
Adolescente. A reunião inicia com a palavra da cons elheira 
Carla Verônica apresentando o motivo da reunião, as  funções 
do CMDCA enfatizando as representações da sociedade  civil 
e do poder público na constituição do CMDCA na cons trução 
de políticas públicas na área da Criança e do Adole scente. A 
conselheira Carla Verônica explicou também, o motiv o do 
atraso da reunião. Logo após a palavra foi dada ao conselhei-
ro Gilberto Lima apresentando os critérios para a r ealização 
do encontro, pontuando o desejo deste conselho de c onstruir 
propostas que fortaleçam as ações do CMDCA-SG, atra vés do 
Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles cente.    
O conselheiro Gilberto convidou à mesa os dois cand idatos 
presentes, a Srª Mariângela Valviesse, candidata a vice-

prefeita e o Sr Adolpho Konder candidato a prefeito . As con-
selheiras, Mariana Frizieiro e Rosangela compuseram  a mesa 
como mediadoras. A conselheira Mariana Frizieiro re alizou 
um sorteio para o inicio das apresentações. A Srª M ariângela 
iniciou apresentando a sua representação em relação  ao can-
didato Neilton Mulin, devido às alterações não prev istas no 
horário de agendamento do auditório. A Srª Mariânge la fala 
sobre a elaboração do plano de governo, que é elabo rado 
previamente, mas que certamente sofrerá mudanças no  de-
correr de sua execução; fala ainda da sua experiênc ia de atu-
ação na educação infantil e da ampliação do número de cre-
ches ideal para o município. A candidata Mariângela , fala so-
bre os cursos profissionalizantes destinados aos ad olescen-
tes, da importância de ampliação deste serviço, bem  como a 
valorização dos profissionais, informa ainda sobre cursos 
complementares no contraturno escolar, além o candi dato a 
prefeito quer atuar no respeito e valorização do pr óximo, que 
cresce no município. Explica que existe a preocupaç ão em 
não acabar com as creches conveniadas, e sim lutar juntos 
para construir uma política de atenção à criança e ao adoles-
cente, juntamente com suas famílias e terão oportun idade e 
orgulho de serem gonçalenses. Conclui que se orgulh a de ser 
professora, militante há 24 anos na rede pública, c omprome-
tida com o município. A conselheira Mariana Friziei ro agrade-
ce a Srª Mariângela Valviesse e passa a palavra par a o candi-
dato Adolpho Konder. O candidato Adolpho Konder fal a sobre 
a felicidade de estar nesse evento e da importância  deste 
encontro, expõe sua trajetória no município de São Gonçalo e 
dos seus 18 anos de vida pública e de sua experiênc ia nos 
movimentos sociais. Fala de um plano de governo par ticipati-
vo, onde a sociedade civil organizada e o governo t erão maior 
êxito. Fala ainda que quer junto com o conselho ela borar as 
estratégias de ação para os segmentos. Fala ainda s obre os 
conselhos tutelares que considera fundamental a amp liação 
desses para um por cada distrito do município, fala  sobre o 
incentivo para que as empresas invistam no FUMIA. N a ques-
tão da educação, defende a escola em tempo integral , agra-
dece o apoio do ex-Presidente Lula, do Senador Lind enberg e 
da Prefeita Aparecida Panisset, para que seu govern o tenha 
boa interlocução com cada esfera do governo. Fala a inda da 
ampliação das creches e do orçamento para os convên ios 
com as creches. Expõe a importância da divulgação d o ECA 
nas escolas e da criação de um DISK violência. A cr iação de 
um Centro Esportivo em cada distrito para que a cul tura e a 
atenção básica sejam fortalecidas. Fala também do C onselho 
da Juventude em torná-lo atuante no município; da i mportân-
cia dos fóruns para a ampliação da discussão, fala da implan-
tação de uma escola técnica no município para capac itação e 
inserção nas empresas instaladas no município a par tir da 
implantação do pólo petroquímico e do Porto de Itaó ca, fala 
da ampliação dos horários de atendimentos dos CREAS  e 
CRAS, busca ativa de famílias que necessitam de apo io nos 
territórios e estão muitas vezes no anonimato com s uas de-
mandas. Fala da transparência da gestão e da dispon ibilidade 
de seu gabinete para receber os representantes da s ociedade 
civil. A conselheira Mariana Frizieiro agradece a e xposição do 
candidato Adolpho Konder. A plenária direciona uma pergun-
ta a Srª Mariângela Valviesse que responde a questã o apre-
sentando a proposta de criação de um Centro de Orie ntação 
ao Adolescente, à criação de um estádio de futebol para São 
Gonçalo a partir de 1º de Janeiro e o desejo que as  falas se-
jam colocadas em prática. Fala da acessibilidade pa ra o usuá-
rio chegarem até os conselhos tutelares e da priori zação da 
família como um todo. Em resposta à plenária, Adolp ho Kon-
der fala da integração das políticas públicas no se u governo, 
não pensar em nada segmentado no que diz respeito à  saúde; 
da necessidade de ampliação das Clínicas de Saúde n os terri-
tórios, buscando a contrapartida social da Petrobrá s. No que 
diz respeito aos adolescentes que saem dos espaços de aco-
lhimento, há o compromisso da construção de uma rep ública 
para atender esse segmento. Quanto à exploração sex ual 
reitero a criação do DISK violência, bem como busca r a im-
plementação da DPCA – SG. A Srª Mariângela Valviess e res-
ponde a pergunta da plenária informando sobre a imp lemen-
tação do projeto de um Centro Especializado de Grav idez na 
Adolescência (CEGA), na área da saúde fala em mante r o 
atendimento local a criança e ao adolescente, respe itando as 
necessidades do segmento e demandas do território. Fala 
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sobre a Clínica Municipal para atender aos dependen tes quí-
micos. Fala de um governo humano e de gestão partic ipativa. 
Reiteramos que o Sr Adolpho propõe apenas a ampliaç ão do 
CRAS, em seus horários. Reiteramos que a Srª Mariân gela 
fala do horário integral das creches, da educação i nfantil e do 
1º segmento; logo no 1º ano de governo e para o 2º ano de 
governo a ampliação do 2º segmento. Registramos a a usência 
dos demais candidatos convidados; com exceção da pr ofes-
sora Dayse que não foi localizada para o recebiment o do con-
vite. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente considerou um descaso com a infância e ado lescên-
cia do nosso município; pois a rede de proteção est ava bem 
representada. Não havendo mais nada a tratar, final izamos a 
reunião, que segue assinada pela primeira secretári a e presi-
dente, respectivamente. 

JOANE C. AMARAL BRITO 
Presidente CMDCA 

MARIANA FRIZIEIRO DA CRUZ FREIRE 
Secretária CMDCA 

 


