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Sumário
ATA Nº 129 CMAS REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 29.05.2019 DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ATA Nº 129 CMAS REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 29.05.2019 DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aos dia vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, realizou-se na Casa
dos Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, n° 58 _ Vila Vargas, nesta
cidade, a reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, sob a
Presidência do Sr. Tadeu Mageste da Silva (Presidente de CMAS e representante do Lar
dos Idosos São Francisco de Assis). Estiveram presentes como membros da diretoria os
Conselheiros Titulares e Suplentes: Sr. João Jesus de Souza e Marcelina Alves de Almeida(representantes dos Usuários) Aurilene Alves da Silva (representante da ONG PASPAS),
Valdeci da Silva Fernandes e a Srª. Andreia Rodrigues de Sá Lopes (Representantes da
Casa da Criança Renascer), Marielly Renor de Souza Martins Oliveira (Representante dos
Trabalhadores do Suas), Tatiana Rodrigues Cruz (Secretaria Municipal de Assistência
Social), Tânia Marília Dantas Pinto e Nilma Guimarães (Secretaria Municipal de Educação e
Cultura), Angélica de Almeida Silva Moreira (Secretaria Municipal de Finanças), Antônio
Jorge da Silva Correa (Secretário Executivo do CMAS). Convidados e Visitantes: Francisco
Carlos P. Ramos (Casa da Criança Renascer), Sandra Mª. Martins (CRAS Liberdade),
Elizete Sushi Ramos (Casa da Criança Renascer) , Andreia Rodrigues de Sá Lopes (Casa
da Criança Renascer) , Daniele de Oliveira Silva (SMAS – PSB), Jaqueline Pereira dos
Santos ( SMAS), Roseane de oliveira (SMAS – PSB), Regina Dias( casa dos Conselhos),
Leiva Helena (CRAS Castelinho), Monica B dos Santos (CRAS São Lourenço) . INFORMES
E PAUTA DA REUNIÃO 1). Informes; 2). Leitura e deliberação da ata da reunião anterior; 3).
Repasse Federal para entidades exercício 2018; 4). Formação Marco Regulatório; 5).
Capacita SUAS; 6). O que ocorrer. O Presidente da CMAS, Sr. Tadeu Mageste, abriu a
reunião às oito horas e quarenta minutos cumprimentando e dando as boas vindas a todos
os presentes e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarem reunidos. Continuando o
Sr. Antônio Jorge , realizou a leitura dos informes e relatou que recebeu um ofício da Casa
da Criança Renascer de N° CCR-054/2019 de 16 de Maio de 2019 do qual o referido ofício
relatava que não recebeu as duas parcelas referentes ao ano de 2017 e nenhuma parcela
do ano de 2018, em tempo a Srª Elizete Ramos representante da Casa da Criança
Renascer ressaltou que foi acordado que as três instituições, qual seja a Casa Abrigo e Lar
dos Idosos juntamente com a Casa da Criança Renascer mandariam o ofício fazendo as
reivindicações para o Município, porém apenas a Casa da Criança reivindicou ficando a
entender que somente tal entidade cobrou do Município, a mesma disse ainda que o diálogo
sempre vem em primeiro lugar. Na sequência o Srº Antônio Jorge explicou que o ofício
ainda não foi para a Prefeitura que está com Renilde que é membra do Conselho e da
comissão de finanças, que está analisando as contas encaminhadas pelo o órgão gestor, o
mesmo ainda afirmou que solicitou o encaminhamento das três entidades porém as outras
duas não enviaram, ressaltando que a instância de controle social tem que ser provocada
para realizar as cobranças. Continuando ele lamentou o não envio do ofício pelas outras
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entidades e se desculpou pelo ocorrido a direção da Casa da Criança Renascer por não ter
comunicado que só essa entidade mandou o ofício, ressaltando que foi um pedido da
secretaria executiva do CMAS e não partiu da entidade supracitada. A Srª Tania Marilia
Dantas sugeriu que Renilde Cardoso incluísse o nome das três entidades e não apenas da
Casa da Criança Renascer. O Sr. Antonio Jorge ressaltou que a análise e referente as três
entidades relembrando que na reunião ordinária de Janeiro de 2018 foi reprogramado os
saldos, mas até o momento não haviam repassado as parcelas e que a gestão diz que as
mesmas seriam repassadas após a regularização do Marco Regulatório a nível municipal,
porém não se sabe se sairá todas as parcelas de vez, e caso a situação não seja resolvida,
convocará uma reunião extraordinária com a presença de todo o Conselho do qual convida
o técnico do fundo e o técnico do financeiro. A Srª Jaqueline Pereira do Santos explicou a
quem se interessar pelas informações referente aos repasses dos recursos federal e
estadual podem ser acessadas no site do ministério da cidadania na aba acesso público e
no site da SJDHDS no portal da transparência de acordo com a Lei de acesso à informação.
Continuando o Srº Antônio Jorge discorreu sobre o ofício 83/2019 do CREAS sobre o
encontro que ocorreu no dia 17 de Maio às 07:30 hs na Praça da Bíblia do qual foi realizado
um evento com o tema “faça bonito! proteja nossas crianças e adolescentes”, em combate
ao abuso infantil. Em tempo relatou que o Decreto sobre a Conferência Estadual ainda não
havia sido publicado no Diário Oficial, que o governo reluta em assinar porque é custeado
pelo mesmo e sugeriu que o colegiado pressionar o conselho estadual de assistência social
através de documento oficial para a assinatura do decreto de convocação da conferência
estadual e as municipais. Todos concordaram. O Srº Tadeu Mageste salientou que entende
a importância da Conferência mas sem recursos torna-se inviável mesmo que seja
respaldado pela Lei, Srº Antônio Jorge ressaltou que compreende a preocupação do Sr.
Tadeu Mageste, mas, argumentou que quem custeia é o Município não o Governo do
Estado, na sequência o Srº Tadeu Mageste sugeriu que seja realizada uma capacitação
para treinamento de todos os membros conselheiros, outras entidades e funcionários da
Prefeitura sobre a legislação do marco regulatório e que o cmas poderá usar os 3% para
realizar a capacitação e que na sua opinião esse gasto não interferirá na Conferência, o
próximo passo será enviar um ofício para a secretaria de administração para saber a
disponibilidade de data para a referida capacitação no segundo semestre. Todos aprovaram.
tempo o Srº Antônio Jorge realizou a leitura da ata da reunião anterior de número 128 do
qual foi aprovada por todos, a seguir apresentou a nova conselheira componente do Abrigo
Renascer a Srª Andreia Rodrigues de Sá Lopes, dando-lhes as boas-vindas. Continuando,
foi feito o informe de que no dia 15 e 16 de Agosto o conselho estadual de assistência social
de 2019 realizará reuniões descentralizadas nos equipamentos públicos e privados do
município, ressaltando que tinha vários Conselhos concorrendo e a primeira reunião
ocorrerá em Teixeira de Freitas da qual não terá caráter fiscalizatório e sim de orientação, o
mesmo relatou que seria interessante incluir o dia 14, pois pretende-se convidar os
conselhos de assistência social dos Territórios para discutir pautas a nível de território. Ficou
decidido que as conselheiras Tânia Marília Dantas Pinto, Aurilene Alves da Silva, Nilma
Guimarães e Andreia Rodrigues de Sá Lopes, participarão do capacita-suas em Salvador do
qual será custeado pelo Estado e Município. O Srº Antônio Jorge anunciou que não ocorrerá
a Conferência Nacional da Assistência Social mais a Sociedade Civil convocou a
Conferência Nacional Democrática do qual foi realizada a leitura do ofício 02/2019
informando sobre a referida Conferência. A seguir o Srº Tadeu Mageste relatou que
participaram da Conferência do orçamento participativo 2020 na Sede da Defensoria Pública
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no dia 28/05/2018 às 08:30hs e sugeriu entrarem no site da defensoria para participarem de
uma votação para escolher 5 itens que a Defensoria Pública deve priorizar em 2020,
continuou afirmando a importância da Sociedade Civil participar destes espaços de debates.
Ficou acordado para o dia 05/06/2019 as 08:00 hs uma reunião aqui na Casa dos
Conselhos para definir as comissões para a Conferência e de que forma será realizada, o
Srº Antônio Jorge se prontificou a ligar para cada um dos membros e comunicar sobre a
aludida reunião. Srº Tadeu Mageste salientou da necessidade de agendar uma reunião para
discutir sobre as alterações realizadas no Regimento uma vez que foram feitas mudanças.
Nada mais havendo deu- se por encerrada a reunião às 10:55, onde eu, Antônio Jorge
Secretário Executivo do CMAS, lavrei e que após lida e aprovada será assinada por todos
os conselheiros presente e por mim.
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