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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ATA Nº 83 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL– CMAS
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoitos, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, sob a
Presidência do Sr. Tadeu Mageste da Silva (Presidente do CMAS e representante do Lar
dos Idosos São Francisco de Assis). Estiveram presentes como membro da diretoria os
conselheiros titulares e suplentes: Sr. Valdeci da Silva Fernandes (representante titular da
Casa da Criança Renascer), Sr. João Jesus de Souza (representante titular dos usuários –
CRAS IV), Sra. Marcelina Alves de Almeida (representante suplente dos usuários –CRAS
IV), Sra. Tânia Marília Dantas Pinto (representante titular da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura), Sra. Kacyna Faria Capucho Aramuni Gonçalves (Representante de
titular da Secretaria Municipal de Assistência Social), Sra. Itatiana Rodrigues Cruz
(Representante suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social), Sra. Aurilene Alves
da Silva (Representante titular da ong PASPAS), Sra. Nilma Guimarães (Representante
suplente da Secretaria de Educação), Sra. Maria Edma Carvalho de Matos (Representante
da suplente da ONG PASPAS) e a Sra. Izabel Zanuncio (representante titular da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente). Ainda estiveram presente a Sr. Késia Santos (Estagiária do
CMAS), Sr. Antônio Jorge da Silva Correa (Secretário Executivo do CMAS) e os visitantes:
Sra. Mônica Bispo dos Santos (CRAS São Lourenço), Sra. Renata M. Correia Costa
(Pestalozzi), Sra. Patrícia Rodrigues (CRAS Castelinho), Sra. Daniela de Oliveira (SMAS ),
Sra.Roseane Oliveira (SMAS), Sra. Fernanda Nascimento (Contabilidade), Sr. Vanderley
Ferreira dos Santos (CADUNICO), Sr. Luiz Ferreira (CRAS Liberdade), Sr.Fábio Alves da
Silva (FMAS), Sr. Luciano Freitas Dias (Centro POP). Pauta de reunião: 1). Proposta
Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social modificada, para o exercício de
2019; 2). Compra de veículo tipo camionete, com recursos do IGD- PBF; 3). Compra de
material permanente - móveis - para os CRAS e PBF, com recursos do IGD - PBF; 4).
Parceria com o SENAI - para execução de cursos profissionalizantes aos participantes do
Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), com
recursos do IGD - PBF; 5). Apresentação com o gestor do CadÚnico. 6). O que
ocorrer. Informes. O Presidente do CMAS, Sr. Tadeu Mageste, abriu a reunião às oito horas
e quarenta minutos, agradecendo a Deus pela oportunidade e a participação dos presentes.
Seguindo a ordem da pauta do dia, o Sr Antônio Jorge fez a leitura dos informes em que
consta no Ofício nº 240/2018-5ªPJ do Ministério Público Federal, com o assunto:
Encaminhar informações a respeito da situação dos equipamentos da Política de
Assistência Social no município que recebem recursos federais. O supracitado ofício foi
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encaminhado para a comissão de política de assistência social e recursos humanos para
analise, visita aos equipamentos e posterior construção de relatório técnico para posterior
encaminhamento para o setor jurídico da SMAS. O Sr. Fabio e a Sra Fernanda fizeram a
leitura da proposta do orçamento da política de assistência social a constar na proposta de
Lei Orçamentária anual - LOA a ser apresentada ao legislativo. O Sr. Antonio Jorge, lembrou
que aquele orçamento já havia sido apresentado aos conselheiros e construído em conjunto
com o setor de contabilidade e fundo municipal de assistência social, assim como, o
orçamento do órgão gestor foi construído com a equipe técnica do mesmo em conjunto com
o FMAS e contabilidade. Cabendo a esse colegiado analisar as rubricas e dá seu parecer. A
Sra. Patrícia Rodrigues questionou a respeito dos materiais referentes ao planejamento do
exercício 2018 que estavam chegando de forma lenta aos equipamentos, questionamentos
esses que foram corroborados pelo Sr. Luís Ferreira e as senhoras Daniele de Oliveira e
Roseane Barbosa, Itatiana Rodrigues, Aurilene Alves que questionaram a lentidão nos
processos de compras, haja vista, já haver planejamento. O Sr. Fabio e a Sra. Fernanda
afirmaram que eles são respectivamente responsáveis pela gestão do fundo municipal de
Assistência Social e contabilidade e que no que tange às compras e de responsabilidade de
outro setor do órgão gestor da política afirmando que a lista de compras de material
permanente estava em processo de fechamento e que apresentaria na próxima reunião
ordinária. Após os devidos esclarecimentos todos aprovaram a proposta de orçamento da
política de assistência social a constar na proposta da LOA a ser encaminhada ao poder
legislativo, ficando a secretaria executiva do CMAS responsável por redigir resolução. Em
seguida Sr. Fabio colocou a proposta de compra de um 01 veículo tipo caminhonete pick-up
tração 4x4 cabine dupla que transporte no mínimo 05 passageiros com recursos do
IGD/PBF, objetivando atender toda demanda de serviços socioassistenciais junto ao
programa Bolsa Família e Cadastro Único, em especial, os executados nos 05 distritos e
demais comunidades rurais, em vista de garantia acesso aos direitos, programas e serviços
a Sra Kacyna questionou a necessidade de um veículo quando poderia compra dois que
atenderia com, mas, eficácia. O Sr. Wandeley refutou e afirmou que um carro dentro dessas
especificidades atenderia a demanda o que de pronto a Sra Kacyna contra argumentou
dizendo que dois veículos seria, mais, prático. O Sr. Antônio Jorge solicitou ao colegiado a
votação da matéria, mas, a Sra Kacyna falou que não havia necessidade, haja vista, o
gestor do cadÚnico já tinha colocado sua posição. Desta forma foi colocada a proposta do
Sr. Wandeley para o colegiado. Todos Aprovaram. Dando o prosseguimento o Sr. Fabio
apresentou a proposta de convênio entre o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao
Mundo do Trabalho ACESSUAS/TRABALHO e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial –SENAI, Unidade Teixeira de Freitas, Informando que o público prioritário seria o
dos beneficiários do PBF e na eventual sobra de vagas, as mesmas, seriam direcionadas
para o público do cadúnico. Em função da ausência de maiores informações sobre o
convênio o colegiado decidiu por colocar a matéria para a próxima reunião. Seguindo a
ordem o Sr. Vanderley Ferreira apresentou para o colegiado a capacitação territorial do
Cadúnico a ser realizada neste município entre os dias 17 e 21 do corrente, solicitando a
liberação da compra dos lanches com recursos do IGD/PBF. Todos concordaram. O Sr.
Vanderley Ferreira informou que a pauta dele seria, mais ampla, mas, em decorrência do
tardar da hora suprimiu sua fala se colocando à disposição para outro momento. A mesa
diretora pediu desculpas ao Sr. Vanderley Ferreira e agradeceu a sua compressão,
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reafirmando que irá marcar outro momento para esse debate. Nada havendo, mas nada
tratar, deu-se por encerrada a reunião às 12hs e 10min em que eu, Antônio Jorge da Silva
Correia, secretario executivo do CMAS, lavrei essa ata que após lida e aprovada será
assinada por todos os conselheiros presentes e por mim.

ATA Nº 121 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS

Devido o envio ter sido realizado com certo atraso o Sr. Tadeu, presidente do CMAS,
sugeriu que as mesmas fossem aprovadas depois das visitas aos equipamentos para ver se
precisaria fazer alguma alteração referente às demandas necessárias. Todos aprovaram. O
Sr. Fábio ressaltou acerca da demora, justificando que devido ao processo de licitação,
ocorrer de maneira conjunta com outras secretarias houver um atraso no envio, mas, não é
bom protelar por mais tempo. A Sra. Tânia ficou com dúvida sobre um levantamento
específico, com relação ao CRAS receber um determinado material e outro não; o Sr. Fabio
respondeu que nem sempre um material que é necessário em um CRAS, seja de igual
modo em outro, é provável que neste já haja tais materiais que atendam suas demandas.
Segundo o Sr. Fábio a lista em questão está atualizada conforme a demanda dos
equipamentos. Ainda assim, a Sra. Tânia pontuou a aprovação diante de que os
conselheiros deveriam ter recebido a lista dos materiais com antecedência, para análise. O
Sr. Antônio Jorge concordou com à fala da Sra. Tânia em questão de que tais informações
chegaram de última hora para a instância de controle social, portanto, não teríamos tempo
para análises mais minuciosos. Informou que segundo o regimento do CMAS essas
demandas são passadas para respectivas comissões, que analisam e posteriormente
apresentam ao colegiado. Reafirmou que não há dúvidas que a lista foi debatida pelo órgão
gestor da política, mas que o processo não seguiu o rito estabelecido pela legislação, haja
vista, que a instância de controle social só tomou conhecimento em cima da hora. Desta
forma, sugeriu para o colegiado que esta pauta ficasse para a próxima reunião mesmo que
houvesse atraso das compras em questão, haja vista o CMAS não pode negligenciar sua
função imperativa e primordial de instância de controle social da política, além de lembrar
esta lista já foi solicitado várias vezes. Finalizou dizendo compreender a situação, mas seu
parecer como secretário executivo é no sentindo de cumpri o rito de analise das pautas
estabelecidas pelo regimento interno e colocou para votação a proposta de análise para a
próxima reunião. Todos concordaram. Diante da decisão tomada pelo colegiado o Sr. Fabio,
reconheceu que devido aos trâmites legais não seria possível realizar as compras ainda
neste ano, haja vista, está impedida de efetuar as compras sem aprovação do conselho. O
Sr. Antônio Jorge, reafirmou sua fala, dizendo que esta cobrança está sendo feita há certo
tempo, e que, se não foi realizada não caberá ao conselho a responsabilidade pelo atraso,
colocando também, que compreende a existência de questões emergenciais, mas, no seu
ponto de vista, a questão da lista de compra de material permanente não se encaixa neste
quesito, tendo em vista tudo que já foi colocado. Relatou também que irá apresentar a lista
de material permanente do CMAS na próxima reunião tendo como fonte os 3% do IGD
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SUAS destinado a manutenção dos conselhos. A Sra.Tânia pontuou que seria relevante a
presença dos coordenadores dos equipamentos na aprovação da lista de compras.
Portanto, ficou decidido que a Comissão de Política de Assistência Social e Recursos
Humanos faria visitas nos Equipamentos para conferir e atualizar itens nas respectivas listas
IGD-PBF e IGD-SUAS e na próxima reunião ordinária os coordenadores serão convidados
para participar. Dando continuidade as pautas, o Sr. Fábio explanou sobre parceria entre a
Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
- SENAI. Disse que na última reunião foi discutido que alguns cursos não tinha o perfil do
público a ser atendido por causa de fatores referentes à escolaridade. No entanto, foi feita
uma reunião para discutirem e acrescentarem cursos que abrangem as necessidades dos
usuários conforme a vocação e demanda de trabalho no município. Pontuou que os cursos
listados são para pessoas a partir do 7º ano e idade acima de 16 anos, continuo dizendo
que o Senai tratará das execuções das inscrições e a coordenação do acessuas realizará os
encaminhamentos tendo como alvo principal a cobertura de todas as vagas do público alvo
e caso não haja demanda serão oferecidas as vagas remanescentes para os cadastrados
no CadÚnico .Disse que o Acessuas buscará usuários do PBF caso as vagas não sejam
preenchidas . A Sra Raquel coordenadora do programa nacional de promoção do acesso ao
Mundo do Trabalho ACESSUAS TRABALHO, tem por finalidade promover o acesso dos
usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho, em um conjunto de ações de
articulação de políticas públicas de trabalho, emprego e renda e de mobilização e
encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, para acesso
a oportunidades a políticas afetas ao trabalho e emprego além de se configurar como uma
porta de saída para o PBF. afirmando ser o SENAI uma instituição que tem tradição na
formação e por isso após apresentar os cursos a serem oferecidos, público alvo e custos
solicitou do colegiado a aprovação do convênio PMTF-SENAI. O Sr. Antônio Jorge relatou
ter participado de cursos oferecidos pelo Senai e Senac, reafirmando ser este uma
organização de excelência. O Sr. Tadeu disse que devemos ter a preocupação para gerar
emprego, e que estes cursos são oportunidades para quem precisa, logo, parabenizou a
rede pública pela iniciativa. E convocou a votação. Todos aprovaram. A Sra. Raquel disse
que as atividades do Acessuas serão até dezembro e os cursos do Senai serão para o
próximo ano, o Sr. Tadeu mencionou a necessidade de envios de ofícios sobre cobrança da
construção da Lei que regulamentar o Marco Regulatório a nível municipal lembrando que
todos os convênios da PMTF estão sob judice, haja vista, o município não se adequou.
Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião às dez horas e quarenta minutos, onde
eu, Antônio Jorge secretário executivo do CMAS, lavrei e que após lida e aprovada será
assinada por todos os conselheiros presentes e por mim.
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