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Ata 43ª Reunião extraordinária 

 

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

Conselhos.  Av. Dom Pedro I, 692 – Tambiá.   João Pessoa. 

Data: 28 de Abril de 2014. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e quatorze, as quinze horas e 1 

trinta minutos, realizou-se a quadragésima  terceira reunião extraordinária do 2 

CMAS, presidida pela Vice-presidente: Luzinete dos Santos Silva. Estando 3 

presente os seguintes Conselheiros: Anísio Maia Filho (suplente)- 4 

Representante do gabinete do Vice-Prefeito, Maria Aparecida Rodrigues de 5 

Melo(suplente)- Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 6 

Social, Dandara Batista Correa (Titular)- Representante da Secretaria 7 

Municipal de Saúde, Lucia de Fátima do Nascimento Silva (titular)- Secretaria 8 

do Estado de Desenvolvimento Humano, Virginia Correa (titular)- 9 

Representante das Escolas Especializadas, Ana Lucia Felix do Nascimento 10 

(titular)- Representante de Entidade de Atendimento a Infância e Adolescência, 11 

Marliete Arruda de Lima (suplente)- Representante de Entidades de 12 

Atendimento aos Anciãos, Luzinete dos Santos Silva (titular), José Geraldo de 13 

Aguiar (suplente)- Representante das Associações Comunitárias, Cristina 14 

Chaves de Oliveira(suplente)-Representante do Conselho Regional de Serviço 15 

Social. Participantes: Carlos Antonio Lima de Souza Pereira (assessor 16 

contábil), Carla Andrea Moretto (assessora jurídica). Ausências justificadas: 17 

Dalnes Cristine de Freitas Gondim (titular) Representante da Secretaria 18 

Municipal de Educação e Cultura. Ana Cristina (assessora técnica).  Abertura.  19 
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A vice-presidente Luzinete iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta, a 20 

saber: apresentação e aprovação da pauta; leitura e aprovação das atas 82ª e 83ª 21 

sessão ordinária; apresentação do Parecer da Comissão de Gestão e 22 

Financiamento, relacionado às Prestações de Contas das Entidades 23 

Conveniadas em 2013: APAE, ARCA, Pia Nicola Mazza, Casa Pequeno Davi, 24 

Núcleo de Mães Voluntárias do Geisel, Instituto dos Cegos e Missão 25 

Restauração; regularidade do exercício de 2013 das entidades pendentes: 26 

Núcleo de Mães Voluntárias do Geisel e Pia Nicola Mazza; renovação de 27 

Convenio entre a SEDES e as entidades não governamentais com recursos do 28 

FMAS para exercício de 2014. Entidades: APAE, ARCA, Pia Nicolas Mazza, 29 

Casa Pequeno Davi, Núcleo de Mães Voluntárias do Geisel, Instituto dos 30 

Cegos e Missão Restauração. Informes: da Vice-Presidência; dos conselheiros 31 

e das comissões temáticas. Da Secretaria Executiva. Após a leitura, foi 32 

solicitado pelo conselheiro José Geraldo que incluísse na pauta a apresentação 33 

oficial do Assessor Contábil, pauta essa aprovada pelo colegiado. De imediato 34 

o conselheiro Anísio, fez a apresentação do novo membro da equipe e repassa a 35 

palavra para Carlos Antonio, assessor contábil, que agradece o convite e 36 

ressalta a importância de trabalhar em conjunto com esse conselho; ao retomar 37 

a palavra Luzinete, coloca que após a reunião onde a Secretária Marta Geruza 38 

participou algumas demandas solicitas foram atendidas: à vinda da nova 39 

Secretária Executiva, bem como  colocou também que Ana Cristina que era 40 

secretária executiva, agora ficará no conselho com Técnica para trabalhar 41 

juntamente com Sibele Nara; informou também à volta das férias da assessora 42 
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jurídica Carla Moretto. Luzinete, ainda com a palavra, questiona ao 43 

Conselheiro Anísio sobre o carro que ficará a disposição do CMAS, Anísio 44 

então justifica que, o carro não foi oficialmente encaminhado, devido a 45 

tramites burocráticos, a exemplo do termo de aditamento do contrato, com 46 

modificação do teor contratual. Luzinete, dando encaminhamento, solicita a 47 

leitura das atas 82ª e 83ª reunião ordinária, que após lida foi aprovada pelo 48 

colegiado. Dando seguimento a pauta, foi solicitado por Luzinete, que fosse 49 

lido o parecer da Comissão de Gestão e Financiamento que trata da aprovação 50 

das prestações de contas das entidades que possuem convenio com CMAS com 51 

recursos do FMAS. Marliete, coordenadora da Comissão de Gestão e 52 

Financiamento, solicita à Secretária Executiva, a leitura da 8ª ata da reunião de 53 

Gestão e Financiamento, que após lida  foi aprovada pelo colegiado.   Luzinete 54 

coloca então, o ponto de pauta que se refere ao caso da Pia Nicolas Mazza que 55 

está colocada na lista de adequação técnica por falta de ACESSIBILIDADE e 56 

Núcleo de Mães do Geisel que está na lista de adequação técnica por falta de 57 

RECURSOS HUMANOS. A representante da entidade Núcleo de Mães do 58 

Geisel, veio à reunião e trouxe oralmente sua justificativa, expondo os motivos 59 

pelos quais a entidade não possui o item solicitado; após analisada pela 60 

conselheira Dandara foi observado que: o trabalho desenvolvido por essa 61 

entidade é de mobilização social e quem faz toda a parte de assessoramento é a 62 

equipe do CSU e sua tipificação é de convivência comunitária. Após um 63 

intenso debate, foi solicitado pelos conselheiros, que o Estado como 64 

responsável pela manutenção desses profissionais de assessoramento, emiti-se 65 
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uma declaração informando que esses profissionais estariam à disposição, neste 66 

caso, da entidade Núcleo de Mães do Geisel. Para complementar a fala das 67 

representantes da Entidade Núcleo de Mães, o conselheiro José Geraldo expõe 68 

a situação existente na ARCA, em seu grupo de idosos, o CRAS faz o 69 

acompanhamento, a escola que cede o Educador Social, só assim podendo 70 

cobrir toda demanda existente da entidade na qual representa; José Geraldo 71 

complementa sua fala citando das problemáticas que decorrem pelos valores 72 

que hoje são colocados, que a partir do novo edital a ser publicado irá mudar 73 

toda essa perspectiva orçamentária, onde as entidades que prestam serviço de 74 

convivência passaram a receber cinquenta reais por usuário. Dando 75 

encaminhamento a reunião, Luzinete pergunta a secretária executiva se as 76 

outras entidades foram oficiadas em relação ao plano de adequação, a 77 

Secretária Executiva coloca que o documento foi enviado em Oficio Circular 78 

numero 010, e essas entidades deveriam apresentar a justificativa em sete dias 79 

úteis, bem como o prazo de trinta dias para está se adequando de acordo com 80 

solicitação especificada; sendo assim Luzinete coloca que de fato há 81 

necessidade que as entidades se adéqüem, mas que, seja analisada cada 82 

justificativa e suas particularidades, embasada na experiência do 83 

posicionamento arguido pela representante do CNAS, numa palestra realizada 84 

por ela num evento em conjunto com CMAS, Luzinete coloca também o fato 85 

que antes da apresentação do Plano de Adequação o CMAS possuía mais de 86 

cem entidades inscritas e hoje após esse plano e por não se adequarem o 87 

CMAS só possui apenas cinquenta e cinco entidades inscritas, colocando 88 
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também a entidade dela que ainda não conseguiu se adequar. Marliete, 89 

percebendo o adiantar da hora pediu a palavra, expondo então o que já havia 90 

sido encaminhado, o envio dos ofícios solicitando a adequação, sabendo que há 91 

um prazo reeinterou a proposta de Luzinete onde será analisada cada entidade e 92 

sua justifiicativa. A vice-presidente Luzinete, encaminhou a reunião lendo o 93 

ponto de pauta seguinte que trata acerca da renovação dos convênios das 94 

entidades; Marliete pede a palavra e coloca que no caso da entidade Núcleo de 95 

Mães, que pleiteia renovação, e está presente nesta reunião extraordinária 96 

explicando o caso de sua entidade, Marliete propõe liberação da renovação; já 97 

no caso da entidade Pia Nicolla Mazza deverá aguardar o prazo dado pelo 98 

CMAS para apresentação de justificativa, analisar tal justificativa daí emitir um 99 

parecer indeferindo ou não; caso indeferindo ocorrerá um novo processo de 100 

inscrição desta entidade. A titulo de informe foi colocado por Marliete, já o 101 

caso do Edital de convenio para dois mil e quinze, onde tal edital deverá ser 102 

encaminhado para publicação até trinta e um de maio de dois mil e quatorze; 103 

devido a legislação decorrente aos prazos eleitorais do ano corrente, Dandara 104 

expõe a necessidade de regularizar os prazos que estão sendo estabelecidos e 105 

que o Edital seja lançado anualmente. Dandara, solicita a coordenadora da 106 

Comissão de Gestão e Financiamento um relatório sobre a prestação de contas 107 

da SEDES, Marliete então coloca que teve que dá prioridade a prestação de 108 

contas das entidades para viabilizar a renovação de convênios, mas que já está 109 

em analise a prestação da SEDES. Encerramento.  Não havendo nada mais a 110 

acrescentar a presidente deu por encerrada a reunião da qual eu,  Ana Paula 111 
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Sales de Medeiros, Secretária Executiva deste conselho, lavro a presente ata 112 

que após lida e aprovada vai assinada por mim e os conselheiros presentes na 113 

reunião.   114 

 

 

 

Ana Paula Sales de Medeiros 

Secretária Executiva CMAS. 

 

 

Luzinete dos Santos Silva 

Vice-Presidente do CMAS 

 

 

Anísio Maia Filho  

Representante do gabinete do Vice-Prefeito 

 

 

Maria Aparecida Rodrigues de Melo 

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

Dandara Batista Correa  

Representante da Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

Lucia de Fátima do Nascimento Silva  

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Humano 

 

 

Virginia Correa  

Representante das Escolas Especializadas 
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Ana Lucia Felix do Nascimento  

Representante de Entidade de Atendimento a Infância e Adolescência 

 

 

Marliete Arruda de Lima  

Representante de Entidades de Atendimento aos Anciãos 

 

 

José Geraldo de Aguiar  

Representante das Associações Comunitárias 

 

 

Cristina Chaves de Oliveira 

Representante do Conselho Regional de Serviço Social. 
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