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ATA 138.19 CMAS - REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 18.12.2019 DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro 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: Aurilene Alves da Silva (representante da ONG
PASPAS), Valdeci da Silva Fernandes (representante da Casa da Criança Renascer),
Andréia Rodrigues de Sá Lopes (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). Ainda estiveram presentes Jacyana Ramos
Bragança de Almeida (membro da Secretaria Executiva do CMAS), e os Convidados:
Jaqueline Pereira dos Santos (técnica da SMAS) e Edgard Costa de Souza (membro da
nova composição do CMAS e representante da Secretaria de Saúde). PAUTA DA
REUNIÃO: 1) Informes: Resposta ao ofício do Ministério Público; Substituição da Secretária
Executiva; Resolução nº 17, 18, 19, 20 e 21; Conclusão dos pareceres do CensoSUAS 2019
e do Demonstrativo de Execução Físico Financeira de 2018. 2) Leitura da ata nº 137 da
reunião ordinária (21/11), aprovação e assinaturas; 3) Feedback sobre evento do
CapacitaSUAS, sugestão para multiplicação do conteúdo aos novos conselheiros em data a
ser agendada em 2020; 4) Apresentação do parecer da Comissão de Financiamento sobre
Prestação de Contas de Outubro/2019 da SMAS; 5) Decreto e posse dos conselheiros do
biênio 2019/2021; 6) O que ocorrer. O Presidente do CMAS, Sr. Tadeu Mageste, iniciou a
reunião às oito horas e cinquenta e dois minutos agradecendo a Deus pela oportunidade de
estarmos novamente reunidos, cumprimentou a todos os presentes salientando que essa é
a nossa última reunião do ano e também a última reunião desta gestão. Prossegui fazendo a
leitura da pauta e em seguida explanou sobre os informes: acerca da resposta ao ofício do
Ministério Público o presidente informou que o ofício já se encontrava em fase de finalização
que as visitas
aos equipamentos foram realizadas e que faltava poucas informações para que o mesmo
fosse totalmente finalizado e que no geral os equipamentos estão quase todos funcionando
com as suas referidas equipes conforme tem que ser; anunciou aos presentes sobre a
substituição da secretária executiva do conselho, a Sra. Ana Luiza Serra Bittencourt será
substituída pela Sra. Jacyana Ramos Bragança de Almeida, Ana Luiza sairá de férias e
posteriormente de licença maternidade; avisou a todos os interessados que o parecer do
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CensoSUAS e do demonstrativo físico financeiro já estavam concluídos e a disposição da
plenária. A Sra. Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves comunicou que havia
informado ao Ministério Público, através de ofício, a prorrogação do mandato do atual
conselho até o final de 2019. Em seguida a Sra. Jacyana Ramos fez a leitura da ata 137 que
foi lida, aprovada e assinada por todos. Dando continuidade a pauta do dia foi apresentado
o parecer da Comissão de Financiamento sobre a prestação de contas de Outubro de dois
mil e dezenove da Secretaria de Assistência Social, destacando acerca da compra de uma
máquina de algodão doce, que segundo o parecer tal objeto não passou pela aprovação do
conselho. No momento foi dado a palavra para as participantes do CapacitaSUAS, a Sra.
Aurilene Alves da Silva, Sra. Andreia Rodrigues de Sá Lopes e a Sra. Marielly Renor de
Souza Martins Oliveira para explanarem um pouco sobre a capacitação que elas
participaram em Salvador. Iniciando as considerações a Sra. Marielly disse que a
capacitação foi maravilhosa, momento de grande aprendizagem, relata que a sua visão
enquanto conselheira mudou após a conclusão do curso. E que cinco dias não são
suficientes para tantas informações, que o estudo deverá continuar no decorrer de todo o
processo. Destaca a importância do papel do conselheiro na vida do usuário, pois o
conselho tem o poder de transformação. Andréia completa dizendo que os conselheiros
devem ter participação ativa no conselho, que todos devem possuir mais conhecimento que
o próprio gestor da pasta, pois o papel do conselho é fiscalizar, e para fiscalizar devemos ter
conhecimento e total domínio das políticas públicas. Destaca também que na capacitação a
participação da sociedade civil foi bem pequena, e diz ser uma pena, pois a sociedade civil
deveria participar mais das decisões no que se refere as políticas públicas. O Sr. Tadeu
completa dizendo que a sociedade civil ainda não assumiu o seu papel e não tem
conhecimento da sua força enquanto sociedade organizada. A Sra. Kacyana parabeniza as
participantes e diz que a capacitação gerou um efeito positivo nelas, voltaram mais
empolgadas, querendo fazer o seu melhor, cheias de energia e que esse é o principal
objetivo das capacitações. Andreia cita a afirmação da advogada e voluntária Flávia Regina
de Souza Oliveira, que desde seus quatorze anos realiza trabalhos voluntários, quando a
mesma afirma que a sociedade civil não valoriza a participação em conselhos de direito.
Aurilene completa dizendo que em conselho ninguém é voluntário, porque estamos fazendo
a busca por uma política pública melhor e consequentemente construindo um país mais
justo onde a participação de todos é fundamental para o crescimento social. Finalizando a
fala das conselheiras ficou acertado que as mesmas repassaram a capacitação para os
novos conselheiros. A Sta. Jaqueline Pereira dos Santos sugere que o próximo calendário
de reuniões constem também as reuniões descentralizadas. A plenária sugere que o Plano
de Ação 2020 os 3% do recurso inclua capacitação específica para a comissão de
fiscalização, uma capacitação específica para análise do fundo e uma agenda de estudos,
em forma de educação permanente. O conselheiro Sr. João Jesus de Souza diz que os
conselheiros tem muito o que fazer, e que os gestores têm que entender que o conselho
não é inimigo e sim uma ferramenta capaz de auxiliar a gestão. Caso tenha alguma
eventualidade será convocada uma reunião no mês de janeiro mas não tendo, ficou definido
que a primeira reunião para o próximo ano acontecerá no dia dezenove de fevereiro de dois
mil e vinte.
.Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, onde eu, Jacyana Ramos Bragança de
Almeida, secretária executiva do CMAS, lavrei a presente ata e que após lida e aprovada
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será assinada por todos os conselheiros presentes e por mim.

Chave de verificação: domtdf003405c811032020

Pág.: 3 de 3

