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: 14 de Dezembro de 2017
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Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 14h15 minutos,
na Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social,
Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos – SDSJPDDH – localizada à
sede da Prefeitura do Recife – sexto andar, em segunda convocação, teve início a
Reunião Ordinária do CMAS, sob a coordenação da Vice-Presidente Maria de
Lourdes de Sousa, com a seguinte pauta: 1. Apresentação, para possível
aprovação, das atas dos plenos dos dias 19/10 e 16/11/2017; 2. Balanço das
ações do CMAS/2017; 3. Repasse sobre a IX Conferência Nacional de
Assistência Social; (suprimido); 4. Devolutiva da participação do CMAS no
Grupo de Trabalho e Estudo do Assessoramento e Garantia de Direitos no
âmbito do SUAS – São Paulo; 5. Apresentação das demandas das Comissões
Permanentes: 5.1. Comissão de Normas e Fiscalização; 5.2. Comissão de
Articulação e Política; 6. Informes gerais. Estiveram presentes os/as seguintes
Conselheiros/as, titulares e suplentes: Wellington Bezerra Pastor – SDSJPDDH
(Secretaria Executiva de Direitos Humanos; Mileane Vanessa de Aguiar Caminha –
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas; Maria do Socorro Sarmento –
Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano; Dideane Cynara Alves Nunes –
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS; Maria Eroneide dos Santos
Nascimento Silva – Sindicato dos Psicólogos do Estado de Pernambuco; Itamar
Sousa de Lima Júnior – Conselho Regional de Psicologia; Roberto José da Silva –
Associação Pernambucana de Cegos – APEC; Andréa Silveira Mascarenhas –
APABB; Maria Thereza Almeida Antunes – Associação de Pais e Amigos de
Pessoas com Síndrome de Down; Maria do Livramento de Aguiar – Instituto Dom
Hélder Câmara – Casa Frei Francisco; Kadja Camilo Pacheco – CASAROSA –
Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco;
Anyse Carolyne de Jesus Rocha Santos – Associação Beneficente o Pequeno
Nazareno; Elizabeth Maria de Oliveira – Centro Educacional, Social e Cultural –
CESC; Rawilsean Calado da Costa – Sociedade Assistencial Saravida; Isaac
Machado de Oliveira – Representante dos Usuários, conforme lista de presença
anexa. A Vice-Presidente Maria de Lourdes de Sousa iniciou a reunião saudando
os/as presentes e explicando a ausência da Presidente Ana Farias, que sofreu um
mal-estar Encontra-se no hospital. A Vice-Presidente Lourdinha fez uma observação
de discordância pessoal, em face do não envio de convite às entidades para
participação neste Pleno, mesmo considerando a dificuldade da participação neste
período de final de ano, pois a mesma entende que esse espaço deve ser garantido.
Dando seguimento, Lourdinha fez a leitura da pauta proposta e deu oportunidade
para a modificação ou acréscimo de pontos. A própria Lourdinha propôs a supressão
do terceiro ponto, referente ao repasse sobre a IX Conferência Nacional de
Assistência Social, em face da ausência de Ana Farias que seria responsável por
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este repasse, já que foi a mesma quem participou da citada Conferência, o que foi
acatado por todos/as. Não havendo outra alteração passou-se ao primeiro de
pauta: 1. Apresentação, para possível aprovação, das atas dos plenos dos dias
19/10 e 16/11/2017, as quais foram encaminhadas previamente a todos/as por email. Foram propostas correções apenas de grafia nas duas atas e foram aprovadas
por unanimidade. Seguiu-se o segundo ponto de pauta: 2. Balanço das ações do
CMAS/2017 que foi apresentado pela Vice-Presidente Lourdinha, que registrou seu
entendimento de que sentiu falta de alguns dados quantitativos das ações
apresentadas. Foi justificado que a apresentação é mais sucinta, ficando a cargo da
pessoa que está apresentando fazer os comentários de modo mais aprofundado.
Por outro lado, é enviado o relatório mais detalhado por e-mail. Foi proposto para o
primeiro Pleno que ocorrerá no mês de fevereiro de dois mil e dezoito, ser retomado
este relatório, acrescentando os itens considerados que faltaram, com as
colaborações dadas. Também será apresentada a devolutiva da IX Conferência por
Ana Farias, e, ainda sobre esta devolutiva, Lourdinha propôs que seja convidado o
outro representante de Pernambuco na citada conferência, Anderson Silva, que é do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Lourdinha lembrou
que existe a pendência da atualização do Regimento Interno do CMAS, de acordo
com a nova Lei aprovada, e as outras demandas, para que tudo seja finalizado até
junho são: (Cartilha de Orientação do CMAS sobre Inscrição e Monitoramento;
Monitoramento Interno e Planejamento do CMAS). As deliberações para estabelecer
data e prazo destas demandas serão estabelecidas no próximo Pleno de fevereiro.
Lourdinha ainda chamou a atenção para a falta de conselheiros/as que
“simplesmente desapareceu”, (sic.) e não se sabe, por exemplo, se o órgão ao qual
está vinculado/a tem conhecimento de que a pessoa não comparece ao Conselho.
Nesse sentido, Lourdinha propôs que seja enviada correspondência aos
órgãos/entidades dando ciência dessa ausência. Ato contínuo passou-se ao próximo
ponto: 4. Devolutiva da participação do CMAS no Grupo de Trabalho e Estudo
do Assessoramento e Garantia de Direitos no âmbito do SUAS – Brasília,
ocorrido nos dias quinze e dezesseis de dezembro em Brasília. Esta discussão vem
sendo promovida pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, da qual
participaram Lourdinha, Flávia e Silvia, que também participaram dos demais
encontros, com o objetivo de melhorar o entendimento quanto a este segmento,
auxiliando no atendimento às entidades, visto que esta é a modalidade que suscita
maiores dúvidas. A apresentação foi feita pelas mesmas com o auxílio do Datashow.
O material referente a esta capacitação será encaminhado por e-mail a todos/as. 5.
Apresentação das demandas das Comissões Permanentes: 5.1. Comissão de
Normas e Fiscalização: foi apresentada pela Assistente Social Flávia Pedrosa, que
informou sobre o Monitoramento das entidades para as quais está sendo indicado o
cancelamento das entidades: 1 Associação de Voluntários para o serviço
Internacional – AVSI NORDESTE a qual possuía a inscrição de dois projetos: a)
Projeto de Formação Profissional e Geração de Trabalho e Renda; b) Projeto de
Formação de Formadores do Telecurso. A equipe técnica verificou que estes
projetos foram extintos e, em atendimento confirmou que o que está sendo oferecido
não é Política de Assistência Social. 2. Instituto Empreender que enviou e-mail
para o Conselho pedindo cancelamento porque encerrou suas atividades. 3. Abrigo
Espírita Batista de Carvalho que é uma Instituição de Longa Permanência – ILP.
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Foi verificado em visita que a instituição cobra das usuárias uma taxa mensal
superior ao permitido por lei e não possuem equipe de referência. O Conselheiro
Isaac pediu vistas para avaliar a indicação de cancelamento desta entidade, ficando
de fazer a revisão do caso durante o mês de janeiro, para reavaliação até o dia
quinze de janeiro, para apresentar na primeira reunião da Comissão de Normas que
remeterá o parecer final para tomada de decisão no próximo Pleno. A Conselheira
Maria do Livramento (Lívia), Coordenadora da Comissão de Normas e a Assistente
Social Flávia Pedrosa se propuseram a auxiliar o referido conselheiro na avaliação
da pasta e possível visita à entidade. 4. CENEUP – Centro Especializado
Neuropsicológico, este havia pedido suspensão por seis meses e agora pediu
cancelamento. 5. Instituto Janguiê Diniz, também havia pedido a suspensão por
seis meses porque houve mudança de natureza de atuação, (o dirigente da entidade
colocou no pedido que estava ciente de que haveria o cancelamento caso não fosse
enviado outro comunicado da entidade). 6. Centro de Ensino Especializado de
Pernambuco – CENESP também encerrou suas atividades. Submetido aos votos foi
aprovado o cancelamento das cinco inscrições de entidades que encerraram as
atividades ou pediram o cancelamento, ficando apenas o Abrigo Espírita Batista de
Carvalho que será objeto de estudo pelo Conselheiro Isaac. A Assistente Social
Flávia apresentou o monitoramento feito junto à Associação dos Idosos do Recife
feito pela mesma, onde foi constatado que as atividades estão acontecendo e se
encontrava um grupo de idosos; que é um trabalho relevante para os idosos. No
entanto, a entidade não possui equipe de referência, sendo acompanhada por
Cacilda, da Gerência do Idoso. Esse caso será retomado, inclusive contatando
Cacilda, para verificar se a entidade pode ser considerada regular, do contrário, terá
que se adequar, podendo chegar a perder a inscrição. Nesse sentido, Lourdinha
orientou para que a equipe técnica faça um levantamento a respeito destas
associações de idosos, já tratando com Cacilda, para ser encaminhado à Comissão
de Normas. Ainda foi apresentado o atendimento feito às entidades: a) Grupo de
Mães Frederico Ozanan e Centro de Atendimento Lar do Bem-Te-Vi as quais
foram monitoradas e chamadas as dirigentes para atendimento na Comissão de
Normas, tendo em vista que não estão realizando as atividades propostas no seu
Plano de Trabalho. No atendimento a comissão fez algumas exigências, que
deverão ser apresentadas até o dia quinze de janeiro. A Conselheira Maria do
Livramento (Lívia) complementou que a Comissão de Normas tem tido o
procedimento de fazer a escuta para orientação, adequação do Plano ou informação
de mudanças ocorridas na entidade. 5.2. Comissão de Articulação e Política: a
Conselheira Maria do Livramento (Lívia) deu seguimento a respeito desta comissão
da qual também faz parte, informando que não houve reunião, mas está marcado
um encontro na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Educadores do Recife
Professor Paulo Freire, no dia 19 de dezembro de 2017, das 8 às 13 horas, para o
qual estão sendo convidados os demais Conselhos da SDSJPDDH. A referida
conselheira fez a leitura do Ofício Circular número 048/2017 – CMAS, que foi
encaminhado. Ainda informou que foi agendada para o dia onze de janeiro a
primeira reunião desta Comissão, tendo como pauta: o Fórum Social Mundial. 6.
Informes gerais: foi iniciado pela Conselheira Dideane, que repassou a informação
de que SEPOD pediu para repassar para as entidades, que durante o mês de
janeiro, em virtude das férias escolares, esta secretaria está com a agenda aberta,
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caso haja interesse para marcar palestra sobre drogas. Lourdinha informou que a
Secretária Ana Rita Suassuna está convidando todas as entidades para uma
confraternização no Auditório da PCR, no décimo quinto andar. Na ocasião será
apresentado um balanço das ações do ano de dois mil e dezessete, e propostas
para o próximo ano. No dia dezoito de dezembro, no horário das oito e trinta às doze
horas. Este convite foi encaminhado a todas as entidades também. A Conselheira
Rawilsean informou que a entidade que a mesma representa – Saravida – vai
realizar no próximo sábado, dezesseis de dezembro, a segunda feijoada
beneficente. Lourdinha informou que a Casa Menina Mulher estará fazendo o
encerramento das atividades no próximo dia vinte e um de dezembro para um
recesso de vinte dias, retornando em janeiro. A Conselheira Beth informou que
esteve ausente em razão de problemas de saúde do esposo, e convidou todos/as
para a festa de Natal Solidário do CESC – Coqueiral, dia vinte de dezembro.
Finalizando os informes, Lourdinha convidou todos/as, independente de credo, para
uma benção que será dada, na sede da Casa Menina Mulher, também no dia vinte
de dezembro, às dezesseis horas, por Dom Fernando Saburido. Antes do
encerramento a Conselheira Dideane ainda fez a leitura de um Ofício do MDS,
número 116/2017, que trata do Programa Infância Feliz. Esgotada a pauta e nada
mais havendo a tratar, a Vice-Presidente Maria de Lourdes de Sousa, encerrou a
reunião às dezessete horas e dez minutos e, para que tudo fique devidamente
documentado, eu, Silvia Marroquim, Secretária Executiva do CMAS, redigi e digitei a
presente ata, que, após lida e achada conforme, será aprovada pelo Pleno do
CMAS.

