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Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se
na Casa dos Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, nº 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 do CMAS e representante do Lar
dos Idosos São Francisco de Assis) e Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves (Vice
Presidente do CMAS e representante da Secretaria Municipal de Assistência Social).
Estiveram presentes os Conselheiros: Valdeci da Silva Fernandes (representante da Casa
da Criança Renascer), Marielly Renor de Souza Martins Oliveira (representante dos
trabalhadores do SUAS), Marcelina Alves de Almeida (representante dos usuários - ONG
PASPAS), João Jesus de Souza (representante dos usuários – CRAS IV), Izabel Zanuncio
(representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Daiane Silva Laurentino
(representante da Secretaria Municipal de Finanças). Ainda estiveram presentes Ana Luiza
Serra Bittencourt (secretária executiva do CMAS) e Jacyana Ramos Bragança de Almeida
(membro da Secretaria Executiva do CMAS), e os Convidados: Jaqueline Pereira dos
Santos (técnica da SMAS) e Camila da Silva Pereira (estagiária de Serviço Social). PAUTA
DA REUNIÃO: 1) Informes: substituição da conselheira Kacyana pela conselheira Aurilene
no CapacitaSUAS em dezembro do corrente ano; ofício recebido nº321 SMAS referente à
exclusão das pendências da ONG PASPAS no CNEAS 2) Leitura e aprovação da Ata de nº
135 da reunião extraordinária (13/11); 3) Eleição da Sociedade Civil, Presidência e Vice
Presidência: divulgar nomes dos novos conselheiros e situação da inclusão da Leiva Helena
na vaga de Trabalhadores do SUAS; 4) Resolução sobre situação da composição do CMAS
para publicação do Censo Suas e do parecer do Demonstrativo Financeiro; 5) O que
ocorrer. O Presidente do CMAS, Sr. Tadeu Mageste, iniciou a reunião às nove horas,
agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos novamente reunidos, cumprimentou e
agradeceu a participação de todos os conselheiros e convidados presentes. O mesmo fez a
leitura da pauta e em seguida comunicou e justificou ao plenário a substituição da Srta.
Kacyana pela Srta. Aurilene no CapacitaSUAS. A Srta. Ana Luiza informou que já enviou o
e-mail à Comissão Organizadora do evento solicitando esta substituição e se compromete a
realizar contato telefônico para confirmar se as inscrições foram deferidas. Em seguida a
secretária executiva relatou sobre o parecer elaborado pela Comissão de Normas em
relação às ofertas pendentes da ONG PASPAS no Cadastro Nacional de Entidades de
Assistência Social (CNEAS) e apresentou o ofício nº 321 recebido da SMAS confirmando a
solicitação do referido parecer. A Srta. Jaqueline esclareceu como este processo é realizado
no sistema e frisou que a exclusão de tais pendências não compromete a inscrição da
Entidade no CMAS. Prosseguindo, a Srta. Ana Luiza fez a leitura da Ata nº135, que após
correções, foi aprovada e assinada pelos presentes. O Sr. Tadeu, dando seguimento à
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pauta, informou ao plenário a nova composição do CMAS para o biênio 2019/2021, e
sinalizou que está faltando a indicação da Secretaria de Meio Ambiente. A conselheira
Izabel esclareceu que as representantes permanecerão Angélica e ela, e justificou que está
aguardando o secretário retornar de viagem para enviar o ofício ao CMAS. A Srta. Ana Luiza
esclareceu sobre a atualização dos dados no CadSUAS e que contará com o auxílio da
estagiária Camila para realizar contato com os novos conselheiros solicitando a
documentação que estiver pendente. A Srta. Jaqueline advertiu para a necessidade de
elaborar uma resolução prorrogando o mandato dos conselheiros do biênio 2017/2019,
devido a eleição dos novos conselheiros ter ocorrido posterior ao fim do mandato dos atuais
conselheiros, sendo necessário a prorrogação do mandato desses últimos, tão somente
com vistas a garantir a permanência e continuidade das atividades do Conselho Municipal
de Assistência Social e limitada aos dias absolutamente necessários para a finalização do
Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira do exercício de 2018 e Censo SUAS
2019, e também pelo motivo de não ter sido lançado os dados dos atuais conselheiros
eleitos em assembleia no dia 18 de novembro de 2019 no CadSUAS. A Srta. Kacyana
esclareceu o motivo da eleição da Sociedade Civil ter ocorrido no dia 18/11: prazo para
cumprimento do calendário do Edital de Convocação, data para término do mandato
(16/11/2019) ocorrida em um sábado antecedido pelo feriado nacional de proclamação da
república (15/11). O Sr. Tadeu questionou o fim da gestão 2017/2019, foi esclarecido e
apresentado o decreto municipal nº54/2018, publicado no Diário Oficial do Município que
nomeou e deu posse à tal gestão. Em seguida, o mesmo relembrou o ofício recebido do
Ministério Público em 2018, solicitando informações sobre a composição das equipes dos
equipamentos de Assistência Social, cujo prazo para resposta se encerra no dia 27/11 do
corrente ano e convoca a Comissão de Política de Assistência Social e Recursos Humanos
para realizarem visitas para averiguação nos dias 26 e 27/11. A técnica Jaqueline informou
que os dados atualizados sobre a composição das equipes de todos os equipamentos
encontram-se disponível no CadSUAS e pode ser conferido in loco. Os/as conselheiros/as
Tadeu, João, Izabel e Valdeci se disponibilizam a realizarem as visitas e solicitam à
Secretaria Executiva que realize contato com a conselheira Nilma, membro da referida
Comissão, convidando-a para ir no dia 27, pois a Izabel não terá disponibilidade neste dia. A
Srta. Ana Luiza se compromete a realizar o contato e a entregar ofício na Secretaria de
Assistência Social solicitando a liberação do carro para os dois dias. Por fim ficou deliberado
pelo colegiado a elaboração de três resoluções que irão dispor sobre a inclusão da Srta.
Leiva Helena como candidata à vaga para Trabalhadores do Suas; sobre a prorrogação do
mandato dos conselheiros do biênio 2017/2019 e, sobre a aprovação do Demonstrativo
Sintético Financeiro 2018. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, onde eu, Ana
Luiza Serra Bittencourt, secretária executiva do CMAS, lavrei a presente ata e que após lida
e aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes e por mim.
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