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Aos dias vinte e um do mês de agosto 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. Estiveram
presentes os Conselheiros: Tadeu Mageste da Silva (Lar dos Idosos São Francisco de
Assis), Valdeci da Silva Fernandes (Casa da Criança Renascer), Marielly Renor de Souza
Martins Oliveira (Representante dos Trabalhadores do SUAS), João Jesus de Souza
(Representante dos Usuários CRAS 4), Marcelina Alves de Almeida (Representante dos
Usuários ONG PASPAS), Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves (SMAS), Itatiana
Rodrigues Cruz ( SMAS), Tânia Marilia Dantas Pinto (SMEC), Nilma Guimarães (SMEC),
Angélica de Almeida Silva Moreira (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), Ana Luiza
Serra Bittencourt (Secretária Executiva AD HOC / Técnica de Referência). Convidados:
Jaqueline Pereira dos Santos (SMAS), Raquel Ferreira Almeida Nunes
(ACESSUAS/TRABALHO), Rosiane Barbosa Souza de Oliveira (SMAS / PSB), Lauzina do
Rosário Nascimento (Usuária Idosa). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Informes: - Óbito do Antônio
Jorge e homenagem; apresentação Ana Luiza; Ofícios recebidos do CEAS e CEAPA,
situação da minuta para atualização do regimento interno (possibilidade de reunião
extraordinária), 2) Leitura da ata anterior (24/07), aprovação e assinaturas, 3) Situação do
Relatório da ONG PASPAS – Comissão de Normas, 4) Ausência da Representação
Secretaria de Finanças e solicitação de novos membros; 5) O que ocorrer. Sr. Tadeu
Mageste iniciou a reunião às 08:44h (oito horas e quarenta e quatro minutos),
cumprimentando, dando as boas-vindas aos presentes e agradecendo a Deus pela
oportunidade de estarem reunidos. Em seguida comunicou o óbito do Sr. Antônio Jorge,
Secretário Executivo, ocorrido no último dia 10 de agosto e realizou a leitura de um texto em
homenagem ao mesmo, destacando o bom trabalho exercido pelo colega e a disponibilidade
de sempre ajudar o próximo. Na sequência apresentou a Sra. Ana Luiza que foi
encaminhada para dar suporte ao CMAS, a mesma discorreu sobre o trabalho desenvolvido
na Prefeitura desde 2008, ressaltando que veio para o Conselho para somar, contribuindo,
assim, para a Política de Assistência Social. Sr. Tadeu informou que estão aguardando a
vinda da Sra. Nídia Soledade Bonfim e mais uma pessoa para compor a Secretaria
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Executiva do CMAS. Em seguida a Sra. Ana Luiza realizou a leitura da pauta de reunião,
seguido pelos ofícios recebidos, um ofício do Conselho Estadual de Assistência Social
recebido no dia 30/07/2019 e outro ofício da Central de Apoio e Acompanhamento às Penas
e Medidas Alternativas recebido no dia 16/08/2019.
O ofício do CEAS se referia ao adiamento da reunião descentralizada, que estava prevista
para agosto/2019, para o mês de dezembro de 2019, indagando se o município ainda teria
interesse em sediá-la. Os presentes acordaram em não realizá-la no referido mês em
virtude do excesso de responsabilidades, devido ao fechamento e entrega de relatórios no
final do ano, e, também, em razão do recesso Natalino. Sra. Kacyana Faria sugeriu enviar
um ofício para o CEAS solicitando a possibilidade de um novo agendamento para o ano de
2020. Já o ofício recebido da CEAPA solicitava orientação para cadastro de uma Entidade
no CMAS: a Casa de Acolhida Filhos Prediletos. Sra. Kacyana Faria propôs agendarem uma
visita à Entidade para conhecimento e informações acerca do trabalho realizado. Dando
continuação o Sr. Tadeu Mageste justificou a ausência dos Representantes da Secretaria de
Finanças e informou sobre o ofício enviado solicitando novos membros. Sra. Kacyana Faria
ressalta a importância da representação e participação da Secretaria de Finanças no CMAS
para analisar e emitir parecer sobre os Relatórios Financeiros Trimestrais da SMAS e
sugere agendar reunião extraordinária com os Secretários de Administração e Assistência
Social para solucionar esta pendência. Ainda em sua fala, Sra. Kacyana solicitou o envio
das atas para o e-mail dos conselheiros, para que todos possam acompanhar os trabalhos
desenvolvidos. Em tempo, sugeriu também agendar uma reunião da Comissão de Normas
para o dia 29/08/2019 às 08:30h para verificar o andamento do relatório da ONG PASPAS e
a situação do Regimento Interno, os presentes concordaram. Continuando, a mesma
sugeriu o envio de um ofício para o Secretário de Assistência Social, Sr. Gilberto Souza
Santos, a fim de cobrar as providências tomadas em relação às melhorias no benefício de
Auxílio Natalidade. Srta. Jaqueline Pereira pontua a necessidade de cadastrar o novo
Secretário Executivo do CMAS no CadSUAS para preencher o parecer favorável do CMAS
e finalizar no sistema SUASweb o Plano de Ação. Ainda nesta reunião foram lidas e
aprovadas, após algumas alterações, as atas de nº 130 e 131; além da ata da Comissão de
Normas realizada em 11/07/2019. É válido ressaltar que, diante do óbito do Sr. Antônio
Jorge, estas atas não constarão sua assinatura. Sr. João de Jesus reforça a importância da
participação e colaboração dos conselheiros e justificou a sua saída antes do término da
reunião, se comprometendo a retornar para assinar as atas. As Conselheiras Aurilene Alves
da Silva e Natali da Silva Régulo justificaram suas ausências nesta reunião. Nada mais
havendo a tratar, deu- se por encerrada a reunião, onde eu, Ana Luiza Serra Bittencourt,
Secretária Executiva ad hoc, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada
por todos os conselheiros presentes e por mim.
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