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Ata 42ª Reunião extraordinária 

 

Local: CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, na Casa dos Conselhos.  Av. 

Dom Pedro I, 692 – Tambiá.   João Pessoa. 

Data: 08 de Abril de 2014. 

 

Aos oitos dias do mês de abril de dois mil e quatorze, as quinze horas, realizou-se a 1 

quadragésima  segunda reunião extraordinária do CMAS, presidida pela Vice-Presidente: 2 

Luzinete dos Santos Silva .  Estando presente os seguintes Conselheiros: Anísio Maia Filho 3 

(suplente)- Representante do Gabinete do Vice-Prefeito, Fernando Antonio Dornelas 4 

(titular), Maria Aparecida Rodrigues de Melo (suplente)- Representante Secretaria 5 

Municipal de Desenvolvimento Social /SEDES; Norma Ester Muniz 6 

Vasconcelos(suplente)- Representante da Secretaria Municipal de Educação/SEDEC; 7 

Dandara Batista Correia (titular)- Representante da Secretaria Municipal de Saúde; Lucia de 8 

Fátima do Nascimento Silva (titular)- Representante da Secretaria Estadual de 9 

Desenvolvimento Humano/SEDH; Ana Lucia Felix do Nascimento (titular)- Representante 10 

de Atendimento a Infância e Adolescência; Marcelo Paulino de Melo(suplente)-11 

Representante de Entidade de Atendimento aos Anciãos; Luzinete dos Santos Silva (titular)- 12 

Representante das Associações Comunitárias; Silvia Borges (suplente)- Representante das 13 

Associações de Portadores de Deficiência; Ausências justificadas:  Titular- Representante 14 

de Escolas Especializadas, Titular- Representante dos Sindicatos e de Associações de 15 

Trabalhadores, Suplente- Representante do Conselho Regional de Serviço Social. Sibele 16 

Nara- Assessoria Técnica. Abertura. A vice- presidente Luzinete, iniciou a reunião fazendo 17 

a leitura da pauta, a saber: Apresentação e aprovação da pauta;  Leitura e aprovação da ata 18 

41ª  de sessão extraordinária; Apresentação e apreciação do termo de aceite de co 19 

financiamento das instituições que prestam serviços a proteção social especial de alta 20 

complexidade. Votação da proposta de co financiamento – elaboração da resolução. 21 
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Encaminhamentos das deliberações. Informes: Da vice-presidência, Dos conselheiros e Da 22 

Secretaria Executiva. Dando continuidade, foi solicitado a auxiliar administrativa que fosse 23 

lida a ata 82ª da reunião ordinária de Janeiro de 2014, colocada em votação, o colegiado 24 

solicitou que a mesma fizesse os ajustes necessários para uma melhor compreensão do texto. 25 

Foi solicitado que ela lesse a ata 83ª da última reunião ordinária, porém a auxiliar justificou 26 

em reunião que não tempo de fazer. A reunião prosseguiu e a vice presidente, Luzinete 27 

solicitou que Dandara conduzisse a referida reunião, a conselheira aceitou e o colegiado 28 

aprovou.  Dandara salientou que deveria ter sido encaminhado o Termo de Aceite em tempo 29 

hábil, para analise do colegiado. Themis, por tanto,  justificou a correria da Diretoria e disse 30 

que estava trazendo uma apresentação para análise do conselho sobre o co financiamento 31 

para a alta complexidade e apresenta as necessidades de abrir Repúblicas. Dandara falou que 32 

todos os conselheiros deveriam discutir sobre o co financiamento e aproveitou para informar 33 

que o Ministério Público pediu relatório de visita das entidades de acolhimento e ela junto a 34 

equipe está fazendo um panorama da Política de Assistência Social, que inclusive o termo 35 

exige um diagnóstico. Os conselheiros fizeram suas considerações, reflexões, sugestões, 36 

questionamentos, Themis respondeu que havia muito trabalho pela frente. Ana Félix disse, 37 

que o termo de aceite era a área dela, e relatou as dificuldades de funcionamento da  Aldeias, 38 

e outras entidades de acolhimento institucional, já que não tinham parceria do poder Público, 39 

informou, com tristeza, que tinha acabado de fechar uma casa devido a falta de recursos para 40 

manutenção. Luzinete disse que conhecia o trabalho da referida entidade e parabenizou as 41 

suas ações. Themis reforçou a necessidade do CMAS publicar edital, para que outras 42 

entidades possam concorrer aos recursos do FMAS. Dandara justificou que o CMAS estava 43 

aguardando informações sobre os valores para a publicação do edital, Anísio ficou de ver na 44 

SEDES. Dandara enfatizou a importância do Estado no co financiamento, tendo em vista o 45 

item 5 do termo de Aceite. Madalena respondeu que segundo o próprio termo, diz que o 46 

estado contribui caso esteja previsto no seu orçamento e disse que poderia conversar com a 47 

Secretária a respeito, Ana Cristina, falou que a presidente e a técnica do CMAS já haviam 48 
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sentado com a SEDH e não tinha resolvido nada, diante do exposto, Madalena se propôs a 49 

levar novo ofício e sentar com Aparecida Ramos. A conselheira Aparecida reforçou a 50 

necessidade de se fazer uma reunião extraordinária, para debater sobre o cofinanciamento e 51 

Dandara acrescentou que deveria se fazer uma reunião também com CEAS para o mês de 52 

maio. Dandara salientou a importância do CMAS aprovar  o plano de ação referente a 53 

aplicação dos recursos na assistência social. Em meio ao debate, considerando a importância 54 

do acolhimento institucional, Sílvia sugeriu aprovação do termo. Após sanada as dúvidas, 55 

Dandara reforçou a necessidade de apresentação do plano de acolhimento, como orienta o 56 

termo e Themis disse que apresentaria em julho do corrente ano. Luzinete destacou que a 57 

SEDES precisaria fazer o plano municipal de assistência social, pois o que tinha foi a de 58 

2013. O Colegiado aprovou com unamidade o termo de aceite. Luzinete cobrou a 59 

Secretária Executiva e mais uma Auxiliar admistrativo e informou que Ana Cristina estava 60 

voltando para o CMAS na função de assessora técnica. Anísio respondeu que a nova 61 

secretária chegaria neste dia. Encerramento.  Não havendo nada mais a acrescentar a vice-62 

presidente retomou a palavra e deu por encerrada a reunião da qual eu, Fabiana Ulisses, 63 

Auxiliar Administrativa deste conselho, lavro a presente ata que após lida e aprovada vai 64 

assinada por mim e os conselheiros presentes na reunião.   65 

 

 

 

Fabiana Ulisses do Nascimento Silva 

Auxiliar Administrativa CMAS. 

 

 

Luzinete dos Santos Silva 

Vice-Presidenta  do CMAS 
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Anísio Maia Filho  

Representante do Gabinete do Vice-Prefeito 

 

 

 

 

Fernando Antônio Dornelas Belmont  

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

Maria Aparecida Rodrigues de Melo 

Representante da  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

Norma Ester Muniz Vasconcelos 

Representante da Secretaria Municipal de Educação  

 

 

Dandara Batista Correia 

Representante da Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

Maria Madalena Dias 

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Humano 
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Ana Lucia Felix do Nascimento 

Representante de Entidade de Atendimento a Infância e Adolescência 

 

 

Marcelo Paulino de Melo 

Representante de Entidade de Atendimento aos Anciãos 

 

 

Silvia Borges de Alcântara Silva  

Representante das Associações de Portadores de Deficiência 
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