CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ata da 91ª Reunião Ordinária
Local:CMAS -Conselho Municipal de Assistência Social,na Casa dos Conselhos. Av. Dom
Pedro I, 692 – Tambiá. João Pessoa.
Data: 18 de Novembro de 2014
1

Aos dezoitos dias do mês de Novembro de dois mil e quatorze às oitos horas e realizou-se a

2

nonagésima primeira reunião ordinária do CMAS, sob a presidência de Luzinete dos Santos

3

Silva. Estando presente os seguintes Conselheiros e Conselheiras: Luciene Helen de

4

Araujo Freire (titular) e Anísio Maia Filho (suplente)- Representante do Gabinete do Vice-

5

Prefeito; Fernando Antonio Dornelas (titular) e Maria Aparecida Rodrigues de Melo-

6

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social; Dalnes Cristine de Freitas Gondim

7

(titular)- Representante da Secretaria de Educação; Irene Delgado (suplente)- Representante

8

da Secretaria de Saúde; Virginia Moreira (titular)- Representante de Escolas Especializadas;

9

Ana Lucia Felix do Nascimento (titular)- Representante de Entidades de Atendimento a

10

Infância e Adolescência; Marliete Arruda de Lima (titular) – Representante de Entidades de

11

Atendimento aos Anciãos; Jose Geraldo Aguiar (suplente)- Representante das Associações

12

Comunitárias; Eduardo Antonio Soares dos Santos(titular)-Representante dos Sindicatos e

13

de Associações dos Trabalhadores; Andréa Cristina Santana Viana (titular)- Representante

14

das Associações de Portadores de Deficiência. Participantes: Equipe Técnica: Sibele Nara e

15

Waleska Ramalho- Assessoria Técnica. Carlos Antonio- Assessor Contábil; Abertura: A

16

Vice-Presidente, Luzinete dos Santos Silva, iniciou a reunião onde solicitou que a

17

Conselheira Dalnes Cristine, coordenasse a reunião, Dalnes aceitou o pedido de Luzinete e

18

iniciou fazendo a leitura da Pauta: Apreciação da Pauta; Situação da Presidência do CMAS;

19

Leitura da ATA 89ª e 90ª Reunião Ordinária, ATA 46ª Reunião Extraordinária e ATA da 3ª

20

reunião da Comissão de Analise de Projetos do EDITAL nº 002/2014; Apreciação do

21

Demonstrativo Sintético/Prestação de contas de 2013; Apreciação do formulário eletrônico

22

do MDS, referente ao Censo SUAS 2014; Apreciação do parecer técnico de monitoramento

23

das entidades governamentais:

CRAS Gramame, CRAS Padre Zé, CREAS PAEFI-I;
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24

Informes: Dos conselheiros. Da Secretaria Executiva; após a leitura Dalnes solicitou ao

25

colegiado que fosse realizado a inversão dos pontos de pauta, onde a leitura das atas ficaria

26

por ultimo; proposta esta aceita pelo colegiado, e assim aprovada a pauta desta reunião. 1°

27

Ponto de Pauta, Situação da Presidência do CMAS: Dalnes ponderou acerca da

28

presidência; “De acordo com a minha dificuldade de participar e coordenar as reuniões,

29

por causa de problemas com a diretora da minha escola; cogitei a possibilidade de sair da

30

Presidência deste conselho, o governo não aceitou a minha saída e como coloquei em

31

colegiado o desejo de renunciar, coloco aqui também nesse plenário se é possível a minha

32

permanência como Presidente do CMAS, coloco então, para vocês essa possibilidade;

33

gostaria também de expor que juntamente com Luzinete, marquei uma reunião com a

34

sociedade civil onde nesta participou: eu, Luzinete, Ana Lucia e Eduardo, escolhi uma

35

reunião com a sociedade civil, pois no dia que cogitei sair, a sociedade civil era maioria em

36

reunião; coloco para todos os presentes que estou saindo da escola, até porque não estava

37

dando mais, entrarei de férias e vou pedir transferência para outra escola.”; pedi a palavra

38

para complementar a fala dela: “peço encarecidamente, aos senhores conselheiros, que

39

participem de maneira efetiva não só nas visitas, mas também nas comissões temáticas,

40

haja vista a necessidade de encaminhar as demandas do CMAS, principalmente a partir da

41

criação da comissão permanetente que irá gerir o bolsa família.” Luzinete, vice-presidente

42

do CMAS, pediu a palavra para também acrescentar alguns ponderamentos: “como já

43

colocado por Dalnes, foi realizado uma reunião com a sociedade civil, coloco também que

44

sou vice-presidente e não tenho vontade alguma em ser presidente do conselho de

45

assistência, deixei bem claro isso... dificuldade temos e todo mundo tem dificuldades, é

46

aprender a contornar as dificuldades; já está no finalzinho, que a gente dê as mãos para

47

terminar esse ano...e que a gente faça o que vem fazendo; fiquei chateada como corrido;

48

não é só Dalnes que leva o conselho,é o colegiado; mas também a gente fica desgastado,

49

fica insatisfeito quando a gente escuta... o conselho é Dalnes, ela é um membro do conselho,

50

e este é o colegiado, percebo que nessas ultimas duas gestões o conselho cresceu muito,
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51

evoluiu muito, evoluiu mais ainda na política de assistência social, tem dificuldades eu sei

52

que tem, ganhamos credibilidade enquanto as cobranças perante a gestão, eu disse e digo:

53

se é pra vir brincar eu não venho, as coisas só andam se houver cobrança; e que cada

54

conselheiro coloque em sua cabeça que o CMAS é cada um de nós. Se está dando certo,

55

todos nós estaremos de parabéns, se dé errado a culpa é de todos nós, somos um

56

colegiado!” Dalnes retomou a palavra, e colocou que comunga das palavras de Luzinete, e

57

que se o colegiado aceitar, ela continuará a frente do conselho; sendo assim não havendo

58

nenhuma contra propositura, Dalnes continuará a frente do Conselho Municipal de

59

Assistência Social até findo mandato em 15/03/2015. A Técnica, Waleska Ramalho,

60

solicitou ao colegiado que, advindo em dezembro abertura do edital para Eleição da

61

Sociedade Civil, as entidades habilitadas a participar deste processo fosse convidada a

62

participar de um encontro onde fosse explanado as atribuições do que é ser Conselheiro do

63

CMAS. A Conselheira Marliete Arruda, solicitou a palavra para arguir sobre a problemática,

64

de como garantir a participação das entidades, se a própria lei do CMAS está desatualizada,

65

e que dessa forma muitas das entidades não poderão mais pleitear habilitação para participar

66

do processo eleitoral; assim como os conselheiros novos que virão será iniciado uma

67

capacitação do zero; com esse ponderamento da Conselheira Marliete, o colegiado decidiu

68

tirar nesta reunião uma comissão para tentar viabilizar com Verador Fuba uma aceleração no

69

tramite de aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal de João Pessoa, assim ficou

70

decidido que a comissão que irá se reunir com Vereador Fuba é : Dalnes, Luzinete, Marliete,

71

Eduardo, José Geraldo, Ana Lucia e Anísio. Dando continuidade a reunião Dalnes, passou

72

para 2° ponto de pauta, Apreciação do parecer técnico de monitoramento das entidades

73

governamentais: CRAS Padre Zé, CRAS Gramame e CREAS Paefi –I: Com a palavra a

74

Assessora Técnica, Sibele Nara: CRAS Padre Zé, com relatório numero 050/2014 e parecer

75

numero 064/2014, que após realizado a leitura o colegiado aprovou o parecer e encaminhou

76

para realização da notificação de falhas e irregularidades a Secretaria de Desenvolvimento

77

Scoial-PMJP; CRAS Gramame, com relatório numero 051/2014 e parecer numero 055/2014
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78

que após realizado a leitura o colegiado aprovou o parecer e encaminhou para realização da

79

notificação de falhas e irregularidades a Secretaria de Desenvolvimento Scoial-PMJP; e por

80

fim a Assessora técnica apresentou a entidade governamental: CREAS PAEFI-I, com

81

relatório numero 049/2014 e parecer numero 063/2014, que após realizado a leitura o

82

colegiado aprovou o parecer e encaminhou para realização da notificação de falhas e

83

irregularidades a Secretaria de Desenvolvimento Scoial-PMJP. Dalnes, Presidente do

84

CMAS, retomou a palavra e seguiu a reunião para o 3° ponto de pauta, que trata acerca do

85

demonstrativo sintético/Prestação de Contas de 2013, Dalnes através da planilha do

86

Demonstrativo apresentou para o colegiado as despesas que estão de acordo com a prestação

87

de contas 2013 do FMAS aprovada como consta na ATA da 87ª e 88ª Reunião Ordinária do

88

Colegiado após as colocações da Presidente, O COLEGIADO APROVOU O

89

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO 2013. Dalnes ainda com a palavra, passou para o 4°

90

ponto de pauta, Apreciação do Formulário eletrônico do MDS, referente ao Censo

91

SUAS 2014: No requisito IDENTIFICAÇÃO: Preenchido consensualmente; no requisito

92

LEGISLAÇÃO: questão de 1 ao 6.20, preenchido de forma consensual; no requisito

93

INFRA-ESTRUTURA questões 7 ao 15.4: no item 8 deste quesito foi levantando um

94

questionamento acerca do gasto dos 3% do IGD Bolsa Família/IGD Suas; pois não havia

95

consenso na resposta a ser marcada, o Assessor Contábil pediu a palavra para colocar que

96

não houve utilização do recurso dos 3% do IGD BF e SUAS para infra-estrutura do CMAS,

97

sendo assim, depois dessa colocação, apenas com a abstenção do Conselheiro Fernando

98

Dornelas, os demais conselheiros presentes orientados pela fala do Assessor Contábil, votou

99

na alternativa NÃO, ou seja, o CMAS não utilizada os 3% do IGD BF-SUAS; no requisito

100

sobre a SECRETARIA EXECUTIVA do item 16 ao 20: foi preenchido de forma

101

consensual pelos conselheiros presentes; sobre o FUNCIONAMENTO do item 21.1 ao

102

53.1: foi preenchido de forma consensual pelos conselheiros presentes. Dalnes, retomou a

103

palavra e solicitou a Secretária Executiva que lesse as ATAS da 89ª e 90ª Reunião Ordinária

104

que após lida foi aprovada pelo colegiado e segue para ser assinada; ainda com a palavra fiz
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105

a leitura da ATA da 46ª Reunião Extraordinária que após lida foi aprovada pelo colegiado e

106

segue para assinatura; nesta reunião também realizei a leitura da ATA da 3ª Reunião da

107

comissão de Analise de Projetos do Edital n° 002/2014 assim o colegiado tomou ciência e

108

segue para assinatura da coordenadora da referida comissão.

109

Conselheiros: A conselheira Aparecida Melo, colocou para o colegiado que o Bolsa Família

110

ira realizar o III Seminário Instersetorial com a participação da Presidente do CMAS, data

111

essa que será divulgada em breve. Da Secretaria Executiva: Será realizado a Conferencia do

112

COMAD, e apenas dois conselheiros se pronunciaram para participar deste evento, o

113

conselheiro Eduardo e a Conselheira Juliana, ambos respectivamente Titular e Suplente,

114

como ninguém se opôs será encaminhado um documento indicando-os com representantes

115

do CMAS. Encerramento. Não havendo nada mais a acrescentar a Presidente, Dalnes

116

Cristine de Freitas Gondim, deu por encerrada a reunião da qual eu, Ana Paula Sales de

117

Medeiros, Secretária Executiva do CMAS, lavro a presente ata que após lida e aprovada vai

118

assinada

por

mim,

e

os

conselheiros

presentes

INFORMES: Dos

na

reunião.

Ana Paula Sales de Medeiros
Secretaria Executiva do CMAS

Dalnes Cristine de Freitas Gondim
Representante da Secretaria de Educação

Luciene Helen de Araujo Freire
Representante do Gabinete do Vice-Prefeito

Fernando Antonio Dornelas
Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social
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Irene Delgado
Representante da Secretaria de Saúde

Virginia Moreira
Representante de Escolas Especializadas

Ana Lucia Felix do Nascimento
Representante de Entidades de Atendimento a Infância e Adolescencia

Marliete Arruda de Lima
Representante de Entidades de Atendimento aos Anciãos

Luzinete dos Santos Silva
Representante das Associações Comunitárias

Eduardo Antonio Soares dos Santos
Representante dos Sindicatos e de Associações dos Trabalhadores

Andréa Cristina Santana Viana
Representante das Associações de Portadores de Deficiência.
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