PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude,
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos
Secretaria Executiva de Assistência Social
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal Assistência Social
Local: Sala de reuniões do gabinete da SDSJPDDH
Data: 17 de maio de 2018
1

Ao dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 14h10 minutos, na Sala

2

de Reuniões do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude,

3

Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos – SDSJPDDH – localizada à sede da

4

Prefeitura do Recife – sexto andar, em segunda convocação, teve início a Reunião

5

ordinária do CMAS, sob a coordenação da Presidente Ana Farias, com a seguinte

6

pauta: 1. Apresentação, para aprovação, da ata do pleno do dia 19 de abril; 2.

7

Apresentação

8

Orçamento e Finanças: Prestação de Contas Fundo a Fundo referente ao 1º

9

Quadrimestre de 2018 – FAF/PE; 2.2 Comissões de Normas e Fiscalização:

10

Solicitação de inscrição do Centro de Educação Popular Mailde Araújo e Casa da

11

Amizade; 3. Informes gerais. Estiveram presentes os/as seguintes Conselheiros/as

12

titulares e suplentes: Maria Lúcia Barbosa da Silva – Secretaria de Saúde; Jara

13

Pereira Lins – Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano; Maria Eroneide dos

14

Santos Nascimento Silva – Sindicato dos Psicólogos do Estado de Pernambuco;

15

Telma Muniz Soares Barbosa – CIEE; Sergio de Souza Cruz – EM Cena Arte e

16

Cidadania; Andréa Silveira Mascarenhas – APABB; Maria de Lourdes de Sousa –

17

Casa Menina Mulher; Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos – Associação

18

Beneficente o Pequeno Nazareno; Rawilsean Calado da Costa – Sociedade

19

Assistencial Saravida; Seguimento Usuários: Isaac Machado de Oliveira; Marluce

20

Rosa de Sena Gomes. A Presidente Ana Maria de Farias Lira iniciou a reunião

21

saudando os/as presentes e procedendo a leitura da pauta, que por sugestão do

22

Conselheiro Sérgio Cruz, teve acréscimo de dois pontos: funcionamento do

23

Conselho e

24

Aprovada a pauta, a Presidente Ana Farias passou ao primeiro ponto de pauta que

25

é: 1. Apresentação, para aprovação, da ata do pleno do dia 19 de abril, que diante

26

da falta de leitura prévia dos/das Conselheiros/as, ficou deliberado que será

27

aprovada no próximo pleno, que ocorrerá no dia vinte e um de junho do corrente.Ato

28

contínuo, passou-se ao segundo ponto de pauta, que é: 2. Apresentação

das

demandas das Comissões Permanentes: 2.1 Comissão e

contratação de consultoria especializada em leis orçamentárias.

das
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29

demandas das Comissões Permanentes: 2.1 Comissão e Orçamento e Finanças:

30

Prestação de Contas Fundo a Fundo referente ao 1º Quadrimestre de 2018 –

31

FAF/PE, que foi apresentado pelo Coordenador da Comissão , o Conselheiro Sérgio

32

Cruz , que esclareceu o papel do Conselho no sentido de ser responsável por

33

acompanhar desde o

34

também de monitorar e acompanhar a prestação de contas referente ao recursos

35

do

36

(SDSJPDDH).Informou que a Comissão de Orçamento e Finanças analisou a

37

Prestação de Contas Fundo a Fundo referente ao 1º Quadrimestre de 2018 –

38

FAF/PE, em reunião ocorrida no dia quatorze de junho, juntamente com a equipe

39

financeira da Gerência Geral de Administração e Finanças da SDSJPDDH. Informou

40

que foi decidido que estejam presentes nas reuniões desta Comissão não somente

41

representantes do financeiro, como também representante da Secretaria Executiva

42

de Assistência para esclarecer o que está sendo executado e o que não está e que

43

em decorrência desta decisão

44

ofício solicitando esclarecimentos quanto a alguns serviços e a presença de um

45

representante da gestão na próxima reunião desta Comissão. Em seguida, procedeu

46

a leitura do referido oficio com o seguinte conteúdo: “Senhora Secretária,

47

cumprimentando-a

48

informações

49

serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – CJ II Execução

50

Financeira – Cofinanciamento Estadual , nº aceite nº 010.Aproveitando a

51

oportunidade , convidamos representante da SDSJPDDH para apresentar proposta

52

sobre serviço de Atendimento às medidas socioeducativas em Meio Aberto –MSE,

53

na reunião desta Comissão, que ocorrerá no dia 29 de maio do corrente, às 14

54

horas, na sala da Secretaria Executiva do CMAS.Outrossim, pedimos também os

55

Planos de Trabalho do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF

Fundo

planejamento até a

Municipal de Assistência

Social , executado pela

, foi encaminhado à

respeitosamente,

sobre a previsão

execução da ações e tem o papel

vimos

gestão

Secretária da SDSJPDDH,

solicitar

por

intermédio

deste,

e justificativa de destinação dos recursos dos

56

( Aceite nº 007) , bem como do Fomento aos Serviços de promoção da Segurança

57

Alimentar e Nutricional - Cozinhas Comunitárias (Aceite nº 011). Esclareceu que

58

estes questionamentos formam feitos em decorrência

59

Comissão cuja pauta foi a prestação de contas do FAF, apresentado em planilhas

da última reunião desta
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60

com os serviços e os recursos. Após explicações, o Coordenador informou que o

61

parecer da Comissão de Orçamento e Finanças foi favorável a aprovação e que as

62

exigências do ofício não caracterizam ressalvas e sim,

63

esclarecimentos. O Coordenador Sérgio alertou

64

substituição de alguns

65

participar das reuniões. Após a fala do coordenador Sérgio Cruz , o Demonstrativo

66

Sintético-Financeiro Fundo a Fundo (FAF-PE) relativo ao 1º Quadrimestre de 2018

67

foi aprovado por unanimidade pela plenária. O Conselheiro Sérgio retomou a palavra

68

para ressaltar a necessidade de contratação de consultoria das leis orçamentárias,

69

citando , como exemplo, o PPA e a LOA, cuja

70

participar da elaboração e aprovação

71

Conselheiros/as

72

nomenclaturas orçamentárias e demais obrigações burocráticas

73

precisa cumprir enquanto controle social. Esgotado este ponto de pauta, a

74

Presidente Ana Farias solicitou que as pessoas presentes se apresentassem, devido

75

ao considerável número de representantes de entidades, se desculpando- se de

76

não ter solicitado esta apresentação no início do pleno, o que foi feito. Ato contínuo,

77

passou-se ao ponto 2.2 referente a demanda da

78

Fiscalização. A presidente Ana Farias justificou a ausência da Conselheira Lívia,

79

Coordenadora desta Comissão, por estar participando de uma reunião no COMDICA

80

sobre o Marco Legal da Primeira Infância e foi informado, para os que ainda não

81

sabiam, que Lívia é a atual Presidente do citado Conselho. O Conselheiro Sérgio

82

Cruz ressaltou a importância desta reunião e esclareceu que este Marco não foi

83

discutido no COMDICA , seguido diretamente para a Câmara dos Vereadores e

84

propôs emitir uma nota de repúdio a Prefeitura do Recife por esta ação arbitrária.

85

Lourdinha concordou com a fala do Conselheiro Sérgio e falou que este é o Marco

86

Regulatório da Primeira Infância do Município de Recife e que o COMDICA sendo

87

um órgão responsável

88

fiscalização da Política da Criança e do Adolescente e que evidentemente tudo que

89

envolve esta temática deve ser analisado por este órgão, antes de ir à Câmara e que

90

lamenta o encaminhamento deste processo que atropela o trâmite da Política e

também da

solicitação de
necessidade de

integrantes desta Comissão que não estão podendo

precisam ter

competência

do Conselho é

destes documentos e para isso,

apropriação das rubricas, subações,

os/as

prazos ,

que o Conselho

Comissões de Normas e

pela formulação, monitoramento, acompanhamento e
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91

atropela também as instâncias de deliberações. O Conselheiro Isaac Machado

92

perguntou qual a instância da gestão pública que encaminhou , ou seja, qual a

93

secretaria que encaminhou o projeto à Câmara. Afirmou que se foi a Secretária de

94

Educação, ele pode intermediar junto ao Secretário, pois integra o Conselho

95

Municipal de Educação. Solicitou que não fosse emitida a nota de repúdio até ele

96

obter a resposta da secretaria, para que seja resolvida internamente esta questão.

97

Ana Farias concordou com ISAAC da necessidade de

98

documento, de qual secretaria saiu. Afirmou

99

atropelado e que deverá ser sanado este engano ou atropelo. Após as discussão, a

100

Presidente Ana Farias afirmou ser necessária um posicionamento do Conselho

101

referente a deliberação da emissão da nota de repúdio/moção ou primeiramente

102

procurar informações do local de origem (de qual Secretaria saiu este documento) e

103

informar a quem encaminhou o referido documento da necessidade de passar antes

104

pelo Controle Social para sanar este erro. Posto em votação foi deliberado, por seis

105

votos a três, que o Conselho emitirá uma moção de protesto ao Prefeito do Recife,

106

ficando Lourdinha e Sérgio responsáveis pela elaboração desta moção. Terminada

107

esta discussão, passou-se, de fato, ao ponto 2.2 referente a demanda da

108

Comissões de Normas e Fiscalização: Solicitação de inscrição do Centro de

109

Educação Popular Mailde Araújo e Casa da Amizade, que diante da mencionada

110

ausência da Coordenadora Lívia, foi apresentado pela Vice-Presidente Lourdinha,

111

que integra a referida comissão, que informou que a Comissão emitiu recomendação

112

de aprovação destes duas solicitações de inscrição. Posto em votação as

113

solicitações de inscrição do Centro de Educação Popular Mailde Araújo e Casa da

114

Amizade formam aprovadas pelo pleno. A Presidente Ana Farias informou que há

115

um demanda de cancelamento de inscrição da entidade Serviço de Proteção Social-

116

SPS, que informou verbalmente

117

socioassistencial , e comprometeu-se em encaminhar ofício informado tal situação e

118

que até o presente momento o citado ofício não chegou ao CMAS. Diante do

119

exposto, a Comissão recomendou o cancelamento da inscrição do SPS no CMAS e

120

caso a entidade volte ao funcionamento regular, poderá pleitear nova inscrição junto

121

ao CMAS. Posto em votação, o cancelamento da inscrição do Serviço de Proteção

saber a origem deste

que o processo com certeza foi

não estar

executando nenhuma ação
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122

Social- SPS foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, passou-se ao terceiro

123

ponto de pauta, que é: 3. Informes gerais. A Presidente Ana Farias perguntou quem

124

tem informes a dar. A Conselheira Lourdinha informou que amanhã, dia dezoito de

125

maio, ocorrerá uma concentração no parque treze de maio, sobre o dia Nacional de

126

Luta Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, coordenado pela

127

Rede de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças , CEDCA,

128

CENDHEC, entre outros. O Conselheiro ISAAC Machado informou que nos dias

129

vinte e três a vinte e seis de maio do corrente, em Belo Horizonte, será realizada a I

130

Conferência Popular em Educação. Informou também que de três a cinco

131

dezembro ocorrerá a Conferência Nacional de Educação, em Brasília e que o CMAS

132

terá uma vaga garantida nesta Conferência. Esta representação deverá ser tirada

133

até o mês de agosto e que o nome escolhido seja repassado para ele para que esta

134

representação seja informada à Brasília. Informou também que o transporte aéreo

135

e hospedagem serão custeados pelo Governo Federal. Ana Farias lembrou que o

136

CMAS tem a prática de escolher um representante governamental e um da

137

sociedade civil em representações externas e indagou se há possibilidade de manter

138

esta prática também na Conferência Nacional de Educação, encaminhando dois

139

representantes tendo um delas as

140

e transporte aéreo). O Conselheiro Isaac afirmou que é possível a sugestão de Ana

141

Farias . Ficou deliberado

142

pleno de junho ou julho. A pedido da Conselheira Dideanne Nunes, que não pode

143

comparecer ao pleno, Ana Farias informou que ocorrerá nos dias primeiro e dois de

144

agosto do ano em curso , em Fortaleza, o II Seminário Nacional: O Trabalho do/da

145

Assistente Social na Política de Assistência Social e que Dideanne informou que já

146

efetuou a pré-inscrição e tem interesse em representar o CMAS neste evento. A

147

Presidente Ana Farias pôs em votação a indicação de Dideanne, que foi aprovada

148

por unanimidade. Em outro pleno será escolhido um/uma

149

governamental para representar o CMAS no referido seminário. Lourdinha informou

150

que no dia vinte e três de maio, às dezoito horas, será realizado o Seminário em

151

comemoração aos trinta e cinco anos de fundação da ETAPAS, com o tema : “O

152

Futuro da Democracia”. A representante do Ruas e Praças informou que no dia

de

despesas custeadas pelo CMAS (hospedagem

então que estes

representantes serão escolhidos no

representante
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153

vinte e cinco de outubro será realizado um seminário em comemoração aos trinta

154

anos de fundação da citada entidade. O local ainda está sendo definido e será

155

informado ao CMAS. Ana Farias fez uma menção

156

Assistente Social, que é comemorado em quinze de maio e informou que participou,

157

neste dia, do Primeiro Seminário de Assistência Social, em Gravatá, onde proferiu

158

a Palestra Magna com o seguinte tema: “Os Desafios Das Politicas Públicas na

159

Contemporaneidade. Informou também que o planejamento do CMAS foi finalizado

160

com participação da maioria dos/das Conselheiros/as. Informou também que foi

161

criada uma agenda com alguns Conselheiros/as para garantir a participação nas

162

reuniões de rede socioassistencial dos CRAS. Ana Farias informou que no dia onze

163

de maio do corrente o CEAS/PE promoveu a Assembleia Ampliada do Conselho

164

Estadual de Assistência Social, onde foi discutido o Orçamento/Execução destinado

165

à Política de Assistência Social. Informou que esta assembleia foi resultado da

166

reclamação feita ao Ministério Público sobre a forma de distribuição dos recursos

167

aos cento e oitenta e quatro municípios e do distrito de Fernando de Noronha, que

168

não receberam recursos do governo do estado nos anos de dois mil e quinze e dois

169

mil e dezesseis para as ações socioassistenciais. Esgotada a pauta e nada mais

170

havendo a tratar, a Presidente Ana Farias encerrou a reunião às quinze

171

quarenta minutos e, para que tudo fique devidamente documentado, eu, Silvia

172

Marroquim, Secretária Executiva do CMAS, redigi e digitei a presente ata, que, após

173

lida e achada conforme, será aprovada pelo Pleno do CMAS.

em deferência ao dia do/da

horas e

