CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ata 88ª Reunião Ordinária
Local:CMAS -Conselho Municipal de Assistência Social,na Casa dos Conselhos. Av. Dom
Pedro I, 692 – Tambiá. João Pessoa.
Data: 07 de Agosto de 2014
1

Aos sete dias do mês de Agosto de dois mil e quatorze às nove horas e trinta minutos

2

realizou-se a octogésima oitava reunião ordinária do CMAS, sob a presidência de Dalnes

3

Cristine de Freitas Gondim. Estando presente os seguintes Conselheiros e Conselheiras:

4

Mariana Vasconcelos (suplente)- Representante da Secretaria de Planejamento; Irene

5

Delgado (suplente)- Representante da Secretaria de Saúde; Maria Madalena Pessoa Dias

6

(suplente) - Representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano; Virginia

7

Moreira (titular)- Representante de Escolas Especializadas; Marcelo Paulino de Melo

8

(suplente) – Representante de Entidades de Atendimento aos Anciãos; José Geraldo Aguiar

9

(suplente)- Representante das Associações Comunitárias; Eduardo Antônio Soares ( titular)

10

– Representante dos Sindicato e Associação dos Trabalhadores; Andréia Cristina Santana

11

Viana (titular) – Representante das Associações de Portadores de Deficiência; Ana Lucia do

12

Nascimento Felix (titular) – Representante de Entidade de Atendimento a Infância e

13

Adolescente; Luiz de França Pereira – Representante do Conselho Regional de Psicologia.

14

Participantes: Equipe Técnica: Sibele Nara e Ana Cristina- Assessoria Técnica. Carlos

15

Antonio- Assessor Contábil e Zuleide Assessora Técnica da SEDES. Abertura: A

16

presidente abriu a reunião, realizando a Leitura da Pauta à saber: Apresentação da pauta;

17

Leitura das atas: 86ª Reunião ordinária e 44ª reunião extraordinária; Apreciação do parecer

18

técnico de Inscrição das entidades não governamentais: Associação das prostitutas da

19

Paraíba – APROS/PB, Associação dos Meninos de Rua, Instituto Walfredo Guedes Pereira –

20

Hospital São Vicente de Paulo, Associação dos Moradores do Jardim Veneza e Adjacências

21

– AMJAVA, Centro de orientação e Desenvolvimento de luta pela Vida – CORDEL Vida,

22

Apreciação do parecer técnico de Monitoramento para Regularidade Anual da entidade não

23

governamental: Casa Pequeno Davi; Apreciação do parecer técnico de Monitoramento das
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24

entidades governamentais: CRAS Grotão, CRAS São José e CRAS Valentina; Apreciação

25

da Prestação de Contas do FMAS conforme indicado ATA 87ª reunião Ordinária;

26

Apreciação do Parecer da Comissão Gestão e Financiamento que trata acerca da Prestação

27

de Contas do Banco de Alimentos; Modificação da Comissão de Inscrição, Monitoramento e

28

Fiscalização de Entidades. Informes: Da Vice-Presidência; Dos conselheiros e das

29

comissões temáticas. Da Secretaria Executiva. Dalnes, presidente do CMAS solicitou que

30

fosse incluído nesta reunião os pontos de pauta que tratam acerca da dilatação do prazo para

31

Apresentação do Plano Municipal de Assistência para o fim de Setembro do corrente ano,

32

bem como a indicação de uma Conselheir@ para representar o CMAS no grupo operativo de

33

construção do Plano Municipal de Assistência Social, bem como fazer a inclusão de pauta

34

no ponto que tange o parecer de monitoramento da entidade governamental CRAS do

35

Valentina, dessa forma o colegiado, com exceção dos Conselheiros Eduardo e Marcelo que

36

foram contra a aprovação da pauta, o colegiado aprovou a inclusão de pauta desses três

37

pontos. O Conselheiro Luiz de França, representante do CRP, solicitou a palavra para fazer

38

sua apresentação haja vista que essa seria a primeira reunião do CMAS, colocou para o

39

colegiado a sua satisfação em fazer parte deste conselho, pois era Conselheiro do CEAS

40

onde já estava em seu ultimo mandato; a Conselheira Andrea também pediu a palavra para

41

fazer sua apresentação, pois iniciava uma nova caminhada no CMAS, reiterou que

42

aguardava por tanto a sua portaria para iniciar as atividades enquanto conselheira do CMAS.

43

A Presidente solicitou a secretária executiva que se inicia-se a leitura da ATA da 86 reunião

44

ordinária, que após a leitura foi aprovada por unanimidade pelo colegiado; dando

45

continuidade a reunião a secretária executiva continuou com a palavra e fez a leitura da

46

ATA da 44 reunião que foi encaminhada para ressalva. Dalnes deu continuidade a reunião

47

passou para 2 ponto de pauta que trata acerca do Parecer de Inscrição das entidades não

48

governamentais; a Assessora Técnica, Ana Cristina, com a palavra iniciou apresentação da

49

Associação das Prostitutas da Paraíba- APROS que após a leitura do parecer técnico numero

50

022/2014, o colegiado APROVOU o parecer, encaminhou para publicação de Resolução
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51

que aprova a inscrição da referida entidade no CMAS, a técnica Ana, continuou com a

52

palavra e apresentou a Associação Meninos de Rua, ao fazer a leitura de seu parecer técnico

53

sobre a referida entidade encaminhou para o INDEFERIMENTO da inscrição haja vista que

54

essa entidade não é preponderante a assistência social, a Técnica formulou uma denuncia

55

contra a referida entidade, pois em visita conjunta com a Conselheira Marliete, foi verificado

56

que há indícios de exploração do trabalho infantil nesta associação, se encontrando em suas

57

dependências um adolesce de 14 anos tendo afazeres de um trabalhador assalariado, estando

58

por tanto de contra as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, deste modo

59

o colegiado decidiu encaminhar uma denuncia para o CMDCA fazer a verificação na

60

referida entidade; a técnica Ana Cristina prosseguiu a reunião apresentando o Instituto

61

Walfredo Guedes, após a leitura do parecer Técnico o Colegiado solicitou que o processo da

62

referida entidade fosse encaminhado para Comissão de Inscrição, haja vista a necessidade de

63

analise minuciosa do processo; a assessora técnica prosseguiu a reunião e apresentou o

64

parecer técnico numero 024/2014 da Associação dos Moradores do Jardim Veneza e

65

Adjacência - AMJAVA; após a leitura o colegiado APROVOU o parecer e encaminhou

66

para publicação da Resolução que aprova a inscrição da entidade no CMAS; a Técnica Ana

67

Cristina apresentou o parecer técnico da ultima entidade para inscrição nesta reunião, o

68

Centro de Orientação e Desenvolvimento de Luta pela Vida-CORDEL Vida, após a leitura

69

do parecer numero 021/2014 favorável para aprovação, o colegiado APROVOU o parecer e

70

encaminhou para publicação da resolução que aprova a inscrição da referida entidade neste

71

conselho. A técnica Ana apresentou também o parecer nº 036/2014 de Regularidade da

72

entidade Pequeno Davi que foi APROVADO pelo Colegiado. Dando continuidade a

73

reunião, o Conselheiro Marcelo solicitou a palavra a presidente, para externar indignação

74

acerca da forma que a Conselheira Dandara Correa foi exonerada da Secretaria Municipal de

75

Saúde, dessa forma solicita ao colegiado que faça uma moção de agradecimento a todas as

76

ações da Conselheira Dandara enquanto defensora da Política de Assistência Social, o

77

Conselheiro Eduardo reitera a fala do conselheiro Marcelo e solicita que consta em ATA que
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78

externa indignação acerca de como a Conselheira foi exonerada da Secretaria de Saúde do

79

Município de João Pessoa, Dalnes com a palavra consulta o colegiado acerca da proposta do

80

Conselheiro Marcelo em encaminhar uma moção de agradecimento à Conselheira Dandara

81

Correia, é valido salientar que essa moção de agradecimento será apresentada numa próxima

82

reunião ordinária. Dalnes, presidente do CMAS, passou a palavra para Assessora Técnica

83

Sibele Nara, para apresentação da Apreciação do parecer técnico de Monitoramento das

84

Entidades governamentais: o CRAS do Grotão, em visita de Monitoramento verificou-se

85

que este CRAS não possui sede própria, desse modo funcionando em uma única sala da

86

Unidade Básica de Saúde da Família, foi verificado portanto varias falhas e irregularidades,

87

dessa forma o colegiado entendeu que a SEDES deverá ser notificada com tais

88

apontamentos e que num prazo de 30 dias seja apresentado uma resposta apontado as

89

providencias tomadas para sanar os problemas verificados em visita, o colegiado solicitou

90

também que fosse enviado um ofício ao Ministério Publico da Paraíba comunicando que a

91

SEDES haveria sido notificada acercas das falhas e irregularidades apontadas; o CRAS São

92

José, verificou-se que neste CRAS apesar de ter sede própria foi encontrado e apontado

93

algumas problemáticas, Zuleide solicitou a palavra para colocar que já esta em discussão a

94

mudança de local ou reforma deste mesmo prédio, haja vista as problemáticas existentes de

95

cunho climático; Sibele continuou com a palavra para colocar que, neste caso vai

96

encaminhar a notificação dos apontamentos das falhas e irregularidades apontadas após o

97

termino das visitas de monitoramento da PSB; o CRAS Valentina, o CRAS não funciona em

98

sede própria, desse modo as falhas e irregularidades apontadas na visita de monitoramento

99

serão encaminhadas a SEDES através de uma NOTIFICAÇÃO conforme indicado no

100

parecer nº 046/2014 , outros apontamentos foram. Dando continuidade a Reunião, Dalnes

101

seguiu para o próximo ponto de pauta: Apreciação da Prestação de Contas do FMAS

102

conforme indicado na ATA 87 Reunião Ordinária, o CMAS recebeu do Gestor do Fundo

103

Municipal da Assistência Social o documento que comprova e finda a analise da prestação

104

de contas do FMAS desse modo o colegiado APROVOU a prestação de contas aguardando
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105

portanto abertura do sistema com demonstrativo sintético do MDS para emitir parecer acerca

106

da prestação. A Secretária Executiva solicitou a palavra para informar das vacâncias

107

existente na Comissão de Inscrição Monitoramento e Fiscalização de Entidades, Serviços

108

Programas e Projetos Socioassistenciais, conseqüentemente inviabilizando o processo de

109

monitoramento das entidades, desse modo as Conselheiras Madalena da SEDH e a

110

Conselheira Norma Representante da SEDEC, colocaram-se a disposição para preencher as

111

vacâncias existentes. Dalnes com a palavra fez a leitura do oficio que trata acerca do prazo

112

de dilatação para apresentação do Plano Municipal de Assistência Social, dessa forma após a

113

leitura Dalnes comunicou a assessora da SEDES que só será encaminhado a resolução

114

aprovando o prazo de dilatação após resposta do MDS que dê respaldo legal para

115

fundamentação da APROVAÇÃO, no que concerne o oficio que solicita um Conselheiro

116

para representar o CMAS no grupo operativo de construção do Plano Municipal de

117

Assistência Social foi deliberado pelo colegiado que seria o nome da Conselheira Silvia

118

Borges de Alcântara Silva Representante das Associações de Portadores de Deficiência.

119

Dalnes prosseguiu a reunião e fez a leitura do Parecer da Comissão de Gestão de

120

Financiamento que trata acerca da Prestação de Contas do Banco de Alimentos dos meses de

121

Maio e Junho de 2014, assim o parecer foi aprovado pelo colegiado e encontra-se em anexo

122

nesta ata. INFORMES: Da Secretaria executiva: Reunião dia 13 de Agosto de 2014 as

123

14horas, com a Secretaria de Desenvolvimento Humano para tratar acerca da contra partida

124

do FEAS para FMAS. Reunião dia 20 de Agosto de 2014 às 14h, com Gestor do Município

125

de João Pessoa para tratar acerca da política de Assistência Social do Município de João

126

Pessoa. Encerramento. Não havendo nada mais a acrescentar a presidente deu por

127

encerrada a reunião da qual eu, Ana Paula Sales de Medeiros Secretária Executiva do

128

CMAS, lavro a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, e os

129

conselheiros

presentes

na

reunião.
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Ana Paula Sales de Medeiros
Secretaria Executiva do CMAS

Dalnes Cristine de Freitas Gondim
Presidente do CMAS

Mariana Vasconcelos
Representante da Secretaria de Planejamento

Irene Delgado
Representante da Secretaria de Saúde

Maria Madalena Pessoa Dias
Representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano

Virginia Moreira
Representante de Escolas Especializadas

Marcelo Paulino de Melo
Representante de Entidades de Atendimento aos Anciãos

José Geraldo Aguiar
Representante das Associações Comunitárias

Eduardo Antônio Soares
Representante dos Sindicatos e Associação dos Trabalhadores

Andréia Cristina Santana Viana
Representante das Associações de Portadores de Deficiência
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Ana Lucia do Nascimento Felix
Representante de Entidade de Atendimento a Infância e Adolescente

Luiz de França Pereira
Representante do Conselho Regional de Psicologia.
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