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Ata 84ª Reunião Ordinária 

 

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

Pedro I, 692 – Tambiá.   João Pessoa. 

Data: 02 de Abril de 2014. 

 

    

Aos dois dias do mês de Abril de dois mil e quatorze às duas horas e trinta minutos 1 

realizou-se a octogésima quarta reunião ordinária do CMAS, sob a presidência de Dalnes 2 

Cristine de Freitas Gondim.  Estando presente os seguintes Conselheiros e Conselheiras: 3 

Luzinete dos Santos Silva (titular) e José Geraldo Aguiar (suplente), Representante das 4 

Associações Comunitárias; Maria Aparecida Rodrigues de Melo- (Suplente) – 5 

Representante da SEDES; Anísio Maia Filho (suplente) Representante do Gabinete do 6 

Vice-Prefeito; Dandara Batista Correia Representante da Secretaria Municipal de Saúde;  7 

Maria Madalena Pessoa Dias (suplente) Secretaria de Desenvolvimento Humano, Eduardo 8 

Antônio Soares ( titular) – Sindicato e Associação dos trabalhadores. Marliete Arruda de 9 

Lima (titular) Marcelo Paulino de Melo (suplente) Representante do Conselho do Idoso, 10 

Silvia Borgesde Alcantara (suplente)- Representante das Associações de Portadores de 11 

Deficiência; Cristina Chaves de Oliveira (suplente)- Representante do Conselho Estadual de 12 

Serviço Social; Virginia Joana Moreira ( titular)- Representante de Escolas Especializadas. 13 

Participantes: Marta Geruza Moura Gomes - Secretária de Desenvolvimento Social, 14 

Abertura:  A presidente abriu a reunião, logo após apresentou a pauta a saber: 15 

Apresentação e aprovação da pauta; Leitura e aprovação da ata  83ª de sessão ordinária; 16 

apresentação das demandas do CMAS à  Secretária de Desenvolvimento Social; Discussão 17 

sobre a fiscalização aos equipamentos públicos de acolhimento institucional e as entidades 18 

não governamentais, em resposta ao Ministério Público; Apresentação de parecer da 19 

Comissão de Financiamento sobre o  Edital de Convênio; Calendário fixo de reuniões 20 
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ordinárias e comissões; Apreciação do Planejamento do ano de 2014. A Presidente repassou 21 

a palavra à Auxiliar Administrativa, que leu a ata anterior de nº 83ª de sessão ordinária e 22 

logo depois foi aprovada. Informes: Da Presidência.  A presidente fala sobre o prazo de dez 23 

dias dado pelo Ministério Público, para entregar o ofcio resposta sobre as unidades de 24 

acolhimento; Dalnes solicitou então ao Ministério Publico uma pazo maior devido as 25 

demandas assistidas pela Assessora Tecnica, Dalnes, aproveitou a participação da Gestora 26 

da Sedes e reiterou o a solicitação de uma Secretária Executiva e de mais uma auxiliar 27 

administrativa para o CMAS. A conselheira Ana Felix, ainda nos informes, pediu para 28 

acrescentar a Proposta de alteração da Resolução numero 056/2013 do CMAS (CONAB), 29 

onde acrescenta a aprovação da Instituição Espírita Nosso Lar, para ser entidade 30 

beneficiária do PAA- Projeto de Aquisição de Alimentos, o colegiado aprovou o 31 

acréscimo e por fim a Apresentação de pareceres de entidades para concessão de 32 

Declaração Anual de regularidade do ano de dois mil e treze. A presidente apresentou 33 

sucintamente os pareceres de análise documental dizendo que as dezessete entidades 34 

cumpriram com o seu plano de adequação, a Associação Pestalozzi da Paraíba, Associação 35 

de Pais e Amigos dos Excepcionais, Associação Recreativa Cultural e Artística – ARCA, 36 

Ação Social Arquidiocesana- ASA, Associação Social Evangélica Sarah Kalley – ASESK, 37 

Centro de Apoio à Atividades Populares – CAAP, Centro de Atividades Especiais Helena 38 

Holanda – CAEHH, Casa de Cultura Ile Asè D’Osoguiã – IAO, Casa Pequeno Davi, Centro 39 

Cultural Piollim, Doce Mãe de Deus, Associação Paraibana de Equoterapia, Associação de 40 

Solidariedade Nacional – ESSOR Brasil, Associação de Idosos do Conjunto Glauce  Burity, 41 

Lar da Providência, Missão Restauração, Aldeias Infantis SOS. Sendo assim, o colegiado 42 

aprovou: concessão de declaração anual de regularidade para as referidas entidades. 43 

Luzinete destacou que não concordaria em abrir discussão sobre o que não havia na pauta. 44 

Dandara pergunta sobre a  acumulação de resoluções e se já teria algum prazo para 45 

publicação e solicitou a comissão de normas que tal deliberação fosse encaminhada. Dalnes  46 

lembra das declarações assinadas e sobre os ofícios circulares que foram enviadas para 47 
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estudar as entidades caso a caso, e o edital de convenio, também foi questionado, dessa 48 

forma  perguntando se  vai ser antes ou depois de seis meses e diz que esta faltando recurso. 49 

Marliete questiona sobre a prestação de contas e o colegiado acatou que tem que fazer todas 50 

as avaliações da prestação de contas, pedindo então, que a contadora da Sedes venha para 51 

deliberar. Luzinete diz queo CMAS precisa de uma contadora para analisar e da um 52 

aparecer acerca das prestações de contas enviadas a este conselho.  Dalnes diz que está 53 

complicado de vir às reuniões porque não querem libera-la na Escola Municipal na qual ela 54 

trabalha; Marliete enquanto coordenadora da Comissão de Financiamento propõe uma 55 

reunião desta comissão, para deliberar acerca das prestações de contas das entidades como 56 

também emitir um parecer sobre a regularização ou não dessas entidades. Anísio Maia, fala 57 

que a contadora irá vir para analisar e posteriormente emitir um parecer de cada prestação 58 

de conta analisada. Marliete propõe então que a reunião de financiamento ocorra dia quinze 59 

de abril de dois mil e quatorze. Dandara fala que o planejamento precisa de uma oficina e 60 

sua sugestão é acrescentar o planejamento e dessa forma marcar pro dia quinze de abril de 61 

dois mil e quatorze para discutir data e programação do planejamento. Dalnes informa que 62 

não estará aqui pois irá participar de uma audiência publica em Sousa; Marta Geruza, 63 

Gestora da SEDES, solicita à Presidente do CMAS que oficialize o seu pedido. Luzinete 64 

fala que está precária a situação do conselho, onde o conselho está precisando de material 65 

de expediente, como também reitera o pedido da Presidente no tocante a solicitação de 66 

preencher a equipe administrativa do CMAS. Marta, Gestora da SEDES, fala que ficou 67 

assustada com a fala de cada conselheiro, onde coloca que nunca recusou nenhum pedido e 68 

diz que não estava sabendo desses acontecimentos no conselho, coloca também que possui 69 

duas indicações para Técnica, mas as duas pessoas que pleitearam não possuíam o perfil 70 

indicado, e dessa forma apresentaria duas outras com o perfil para vaga. A Conselheira 71 

Cristina Chaves, coloca sua satisfação em saber que Marta está na reunião do Conselho, 72 

participando e ouvindo todas as dificuldades do conselho, e espera que sua particiapação 73 

seja enquanto conselheira, no cotidiano que exige tempo e disponibilidade e que espera que 74 
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sua presença não iniba a participação dos outros conselheiros. Marta falou sobre o corte dos 75 

salários de muitos outros servidores, e argumenta sobre o afastamento da Secretária 76 

Executiva, colocau que encaminhará uma Secretária Executiva que ficará os dois 77 

expedientes e caberia ao colegiado a aprovação da nova Secretária Executiva e coloca 78 

também que serão enviados nove carros e um desses será destinado ao CMAS. Marta falou 79 

que Patrícia lhe informou sobre as Portarias e falou para a funcionaria que reclamou que os 80 

pedidos seria de acordo com a demanda. Dandara coloca para o colegiado, que ficou muito 81 

feliz em ouvir algumas respostas de suas duvidas, e ficou surpresa pela Secretária Marta 82 

Geruza anunciar que será conselheira do CMAS, complementando sua fala Dandara 83 

colocou que houve um avanço em tudo, porem a Secretária ser Conselheira do CMAS é 84 

muito contraditório. Cristina, do CRESS, argumenta que a demanda é muito diferente do 85 

que foi colocado e diz que, a Secretária da SEDES é muito bem vinda, e espera que sua 86 

participação seja relevante para que possamos ter as devidas informações sobre as 87 

pendências referentes ao CMAS. Dalnes colocou que teve que reembolsar as alunas da 88 

pesquisa com valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e disse que precisa papel A4 pois irá 89 

publicar um livro; fala também que a gestão precisa avançar. A conselheira Madalena, 90 

coloca sobre a precariedade do CMAS e que alguns conselheiros queria tornar publico essa 91 

precariedade; ainda coloca o seguinte questionamento: -“Será que vai ser resolvido alguma 92 

coisa, o conselho terá alguma mudança, com a vinda da Secretária?” e gostaria de resposta. 93 

Marta colocou que está assumindo os compromissos e está trazendo a nova Secretária 94 

Executiva, colocou também que Dalnes conversou sobre a hipótese de Ana Cristina ficar 95 

como técnica e pediu paciência para chegada do carro, há um grande desafio e que todos 96 

interesses que estão postos serão solucionados. Dalnes colocou para ser debatido um 97 

aumento da equipe adminsitrativa, onde um assessor técnico gasta o valor aproximado de 98 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)  líquidos fora os descontos de: INSS, almoço e 99 

passagem dando um valor total de R$ 1.635,00 (mil seiscentos e trinta e cinco reais) brutos, 100 

proposta essa encaminhada e aprovada pelo Colegiado e pela Secretária. Eduardo, do 101 
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Sindicato, coloca que alem do corte salarial o CMAS não possuía até esta data telefone, 102 

carro, internet com conxão favorável, falando também de outras demandas para o CMAS 103 

funcionar; colocando também que percebe um falta de respeito por parte da Gestão em 104 

relação ao conselho, pedindo então uma maior celeridade para então os conselheiros se 105 

sentirem estimulados. Dalnes retrata então, que em Fevereiro o CMAS não teve carro a 106 

disposição. Dandara pede encaminhamento das portarias, como também uma maior 107 

celeridade das demandas e solicita uma deliberação relacionada sobre uma assessoria de 108 

comunicação. Dalnes fala sobre a lei do CMAS que está tramitando na CMJP e a NOVA 109 

Gestão. Marta argumenta que cada conselheiro e conselheira deve ser respeitado e coloca a 110 

importância do diálogo e que precisa urgentemente da lista de material a ser demandado a 111 

este Conselho Municipal de Assistência Social.  Encerramento. Não havendo nada mais a 112 

acrescentar a presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Fabiana Ulisses do 113 

Nascimento Silva Auxiliar Administrativa CMAS.  Lavro a presente ata que após lida e 114 

aprovada vai assinada por mim, e os conselheiros presentes na reunião.        115 

 

Fabiana Ulisses do Nascimento  

Auxiliar Administrativa do CMAS-JP 

 

 

Dalnes Cristine de Freitas Gondim 

Presidenta do CMAS 

 

 

Luzinete dos Santos Silva 

Vice-Presidenta do CMAS 

 

 

Anísio Maia Filho  

Representante do Gabinete do Vice-Prefeito 

 

 

Maria Aparecida Aparecida Rodrigues de Melo 

Representante da  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
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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 

 

 

Virginia Joana Moreira 

Representante de Escolas Especializadas 

 

 

Marliete Arruda de Lima 

Representante de Entidade de Atendimento aos Anciãos 

 

 

Marcelo Paulino de Melo 

Representante de Entidade de Atendimento aos Anciãos 

 

 

José Geraldo Aguiar 

Representante das Associações Comunitárias 

 

 

Eduardo Antônio 

Representante do Sindicato dos trabalhadores 

 

 

 

Cristina Chaves de Oliveira 

Representante do Conselho Regional de Serviço Social 

 

mailto:cmaspb@yahoo.com.br

