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 Aos dezenove dias do mês de abril  de dois mil e dezoito, às 14h05 minutos, na 1 

Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 2 

Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos – SDSJPDDH – localizada à sede da 3 

Prefeitura do Recife – sexto andar, em segunda convocação,  teve início a Reunião 4 

Ordinária do CMAS,  sob a coordenação da Presidente Ana Maria de Farias Lira, 5 

com a seguinte pauta: 1.Apresentação, para possível aprovação, das atas dos 6 

plenos dos dias 23/02, 01/03 e 15/03; 2.Apresentação do CADÚNICO – Atualização; 7 

2.1 – Recomposição da Comissão do Após levantamento de faltas dos Conselheiros 8 

no Pleno e nas Comissões, ficou deliberado que fosse enviado ofício às entidades 9 

representativas, para saber do interesse/possibilidade da permanência ou troca  10 

do/da representantes no CMAS. Achei prudente,  primeiramente, fazer este contato 11 

individual com os/Conselheiros para saber da possibilidade/interesse em continuar 12 

neste Conselho.Por favor,quando puder, dê este retorno.;3.Proposta de Abertura de 13 

Edital para a Alta Complexidade; 4.Apresentação do Cronograma das Reuniões de 14 

Rede;5.Participação do CMAS na Reunião Regional Nordeste do CNAS – Salvador ; 15 

6.Apresentação  das  demandas das Comissões Permanentes:6.1Comissão e 16 

Orçamento e Finanças;6.2Comissões de Normas e Fiscalização; (Cancelamento da 17 

AMPAC e Associação dos Idosos do Recife); 6.3. Comissão de Articulação e 18 

Política. 6.4 – Comissão de Monitoramento ; 7.Informes gerais. Estiveram presentes 19 

os/as seguintes Conselheiros/as titulares e suplentes: Auxiliadora Maria Pires 20 

Siqueira da Cunha – Secretaria de Governo e Participação Social; Rosana Maria 21 

Mota da Silva – Secretaria da Mulher; Dideane Cynara Alves Nunes – Conselho 22 

Regional de Serviço Social – CRESS; Itamar Souza de Lima Júnior – Conselho 23 

Regional de Psicologia - CRP; Telma Muniz Soares Barbosa – Centro de Integração 24 

Empresa Escola de Pernambuco – CIEE; Roberto José da Silva – Associação 25 

Pernambucana de Cegos – APEC; Sérgio de Souza Cruz – Em Cena Arte e 26 

Cidadania; Maria de Lourdes de Sousa – Casa Menina Mulher; Kadja Camilo 27 



PREFEITURA DO RECIFE 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 

Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos 
Secretaria Executiva de Assistência Social 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 

Pacheco – Casa Rosa;  Anyse Carolyne de Jesus Rocha Santos  – Associação 28 

Beneficente o Pequeno Nazareno; Elizabeth Maria de Oliveira e Silva – Centro 29 

Educacional, Social e Cultural – CESC ; Rawilsean Calado da Costa – Sociedade 30 

Assistencial Saravida;. A Presidente Ana Farias iniciou a reunião saudando os/as 31 

presentes e, destacando a presença de Maria Angela Oliveira Souza, Gerente Geral 32 

do SUAS e Anália Renato Adriano, Chefe do CadÚnico. Após as saudações, 33 

prosseguiu para o primeiro ponto de pauta, que é: 1.Apresentação, para possível 34 

aprovação, das atas dos plenos dos dias 23/02, 01/03 e 15/03, que foram aprovadas 35 

por unanimidade, com algumas correções ortográficas sugeridas pela Vice-36 

Presidente Lourdinha. Prosseguindo, passou-se ao segundo ponto de pauta, que é: 37 

2.Apresentação do CADÚNICO – Atualização.A presidente Ana Farias convidou 38 

Anália, que fez uma breve fala explicando que não houve alteração na forma de  39 

acesso ao BPC e sim , necessidade de inscrição dos atuais beneficiários do 40 

Benefício de Prestação Continuada - BPC no Cadastro Único para Programas 41 

Sociais do Governo Federal – CadÚnico, cujo prazo final era dezembro de dois mil e 42 

dezessete, mas foi prorrogado para dezembro de dois mil de dezoito. Informou que 43 

ainda faltam se inscrever no CadÚnico   em Recife , o quantitativo de vinte e sete 44 

mil, cento e oitenta e quatro beneficiários do BPC que precisam inscrever-se no 45 

CadÚnico, sendo destes, quatorze mil, quinhentos e setenta e sete são pessoas 46 

com deficiência e doze mil, seiscentos e dezessete pessoas idosas. Informou 47 

também que a Prefeitura do Recife  já incluiu cerca de dez mil beneficiários e que 48 

houve um tumulto  de pessoas tentando se inscrever em dezembro de dois mil e oito 49 

e que continuou tendo boa procura nos meses de janeiro e fevereiro  deste ano, mas 50 

agora está tendo uma baixa nesta procura. Por conta disso, a Prefeitura do Recife 51 

vai fazer uma ampla divulgação para evitar contratempos que houve no final do ano. 52 

Informou que o  panorama atual  é de  vinte e sete mil cento e oitenta  e quatro 53 

beneficiários do BPC que precisam  ainda efetuar  a inscrição no CadÚnico. 54 

Destacou como dificuldade que  a maioria dos beneficiários , mesmo podendo 55 

encaminhar um representante para efetuar a inscrição, eles preferem ir 56 

pessoalmente, gerando  dificuldades na administração de prioridades de 57 

atendimento, pois a maioria é público  prioritário. Outra dificuldade , segundo Anália, 58 
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é o caso de beneficiários que não podem se deslocar  para efetuar a inscrição, 59 

gerando  demanda de visita para cadastro em domicílio. Outra informação que 60 

Anália  trouxe foi que a Controladoria Geral da União fez uma análise / cruzamento  61 

do  CadÚnico com outras base  de dados e identificou uma serie de índices  de 62 

subdeclaração de renda e que por isso 346 mil  famílias caíram num espécie de 63 

“malha fina”, quantitativo  em âmbito nacional e que em Pernambuco o quantitativo 64 

foi de duas mil , setecentas e setenta e nove 2779 famílias. Todas formam  65 

notificadas  diretamente pelo Governo Federal , junto com a carta de notificação veio 66 

,anexa, a GRU com o valor que as famílias tem que pagar para devolver os recursos 67 

que receberam indevidamente ao Governo Federal. As famílias notificadas tem um 68 

prazo de trinta dias para  apresentar defesa, caso  a justificativa não seja acatada, 69 

tem que pagar o valor devido e enquanto isso, ficam impedidas  de retornar  ao PBF 70 

até a devida quitação. Informou que ainda tem família que estão sendo notificadas. 71 

Anália esclareceu que estas família, atualmente, não necessariamente encontram-se 72 

fora do perfil, pois este foi o resultado do cruzamento feito na base de dados do ano  73 

de dois mil e quinze e que muitas pessoas poderiam estar trabalhando nesta época,  74 

mas hoje podem estar com outra condição e que muitos não podem pagar o valor 75 

exigido. Este grande número não  necessariamente significa que são fraudadores, 76 

pois muitas famílias tinham perfil para estarem no Programa, mas na maioria dos 77 

casos, não  declararam a renda incorretamente. A Presidente Ana Farias tomou a 78 

palavra para esclarecer que esse grande alarde feito pela mídia sobre “suposta 79 

fraude”, foi discutido politicamente no encontro do CONGEMAS, ocorrido em 80 

Alagoas, nos dias doze e treze de abril do corrente, ao qual  ela estava presente, 81 

representando o CMAS. Esclareceu que este cruzamento de dados não é coisa 82 

nova, pois desde que o Programa foi criado, se faz revisão a cada dois anos. Falou 83 

também que sempre existiu  esta situação de que o beneficiário do  PBF ao   84 

melhorar de condições financeiras nem sempre  informa ao Programa. Portanto este 85 

fato é usando contra o Programa para justificar que o Programa tem fraude, mas na 86 

verdade são situações das mais diversas, não podendo portanto ser generalizadas. 87 

Anália falou também da nova fórmula de cálculo do IGD, que a partir de dezembro 88 

os municípios que tiverem o saldo em conta que não foi gasto por um período ou 89 



PREFEITURA DO RECIFE 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 

Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos 
Secretaria Executiva de Assistência Social 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 

vão receber um valor menor, ou irão deixar de receber. Ana farias interveio para 90 

esclarecer que o governo  federal  liberou um montante significativo de recursos 91 

atrasados no final do ano passado, impedindo assim que os  municípios pudessem 92 

utilizar tais recursos na virada do ano. Anália informou também  que o quantitativo 93 

atual de inscritos no CadÚnico, segundo   dados de vinte e oito de março do 94 

corrente, é de duzentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro famílias, deste 95 

montante,  noventa  e oito mil quatrocentos e sessenta e oito  famílias  são 96 

beneficiários do PBF (  valor equivalente à cobertura de oitenta e três virgula noventa 97 

e dois por cento. Significa que temos vagas no Programa) e que em valores, são 98 

designados o equivalente a doze milhões quinhentos e setenta mil Reais  destinados  99 

às famílias. O valor  médio do benefício atualmente é de cento e vinte e sete Reais e 100 

sessenta e seis centavos, em Recife. Em relação ao acompanhamento de 101 

condicionalidades, Anália informou que a gestão acompanhou  oitenta e oito vírgula 102 

dois por cento na  educação, considerado um índice razoável, sendo a  média 103 

nacional de noventa e um por cento; com relação à saúde, a média é de setenta e 104 

dois ponto setenta e seis por cento de acompanhamento, média de trinta e oito 105 

virgula dois por cento, média considerada baixa. Ana Farias explicou que a cobertura 106 

da saúde não abrange o território da cidade, gerando assim ausência de atenção e 107 

consequentemente baixa cobertura da condicionalidade. Em relação a atualização 108 

cadastral no município ,no período de dois anos, a  media é de setenta e quatro 109 

vírgula  trinta e quatro (a media nacional é de setenta e três). Após a fala de Anália , 110 

foi aberto o debate. Esgotado este ponto de pauta , passou para o próximo ponto 111 

que é: 2.1 – Recomposição da Comissão do Bolsa Família. A  presidente Ana Farias 112 

procedeu a leitura da atual composição da Comissão de Acompanhamento do PBF 113 

e afirmou que apenas ela, as Conselheiras Telma  e  Rosana irão participar, ficando  114 

aberta para inclusão de mais integrantes posteriormente. Ato contínuo,passou se 115 

para o terceiro ponto de pauta, que é: 3.Proposta de Abertura de Edital para a Alta 116 

Complexidade, que foi apesentado por Angela, a Gerente Geral do SUAS, que 117 

explicou que a proposta do edital  de chamamento público diz respeito a seleção de 118 

casas de acolhimento  que realizam  atendimento de  adolescente em situação de 119 

rua  do gênero feminino ou hetero identidade do gênero feminino, com objetivo de 120 
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qualificar o serviço com a equipe técnica, que não realizará atendimento direto e sim 121 

a supervisão sistemática das atividades, baseado no plano de trabalho solicitado no 122 

edital .Outra justificativa para abertura deste edital é  de economia de mais  de um 123 

milhão de Reais por parte da gestão  ,pois há burocracia maior para abertura de 124 

novas casas, comparando-se às organizações da sociedade civil. Inicialmente o 125 

edital é para vinte jovens (quantitativo em acordo  com a tipificação) em situação de 126 

rua, usuárias ou não de substâncias psicoativas. Informou que o termo de referência 127 

está em fase de finalização e que o edital de chamamento público está adapto pelo 128 

MROSC, que ainda não está regulamentado pelo município do Recife e que por isso  129 

está sendo feito  à luz da legislação estadual e que as organizações  precisam ter 130 

expertise com este público. Esclareceu que a elaboração do edital é demorada por 131 

uma série de exigência da gestão, para que o serviço tenha uma melhor qualidade. 132 

Afirmou que em Recife são poucas as casas que trabalham com esse público, mas 133 

algumas estão  adequando-se  para esse atendimento. A Orientação da Secretaria é 134 

que a equipe esteja dentro das casas, supervisionando o trabalho. Em relação a 135 

esta parceria entre a gestão e às organizações, Ana Farias deu o exemplo das 136 

Aldeias Infantis e do Pequeno Nazareno, para melhor entendimento deste edital. A 137 

Conselheira Dideanne declarou que  tem observado  a insuficiência do número de  138 

técnicos da alta complexidade, pincipalmente no  que se refere às  famílias, que já 139 

não são acompanhadas na totalidade, devido às dificuldades territoriais e pensa 140 

que,com a redução da equipe nos equipamentos públicos, que irá supervisionar às 141 

entidades que serão  selecionadas no edital, a situação  será bem pior. Angela 142 

explicou que o território é muito grande, mas a equipe tem que dar conta deste 143 

acompanhamento , independente de níveis  de complexidade e assegurou que não 144 

haverá descontinuidade nos serviços. Aproveitou  o momento para justificar as 145 

ausências da Secretária Ana Rita e de Geruza,  Secretária Executiva  da 146 

Assistência, mas que as mesmas estão à disposição, em outros momentos,  para 147 

esclarecer as eventuais dúvidas do Pleno em relação ao referido edital. O 148 

Conselheiro Itamar disse que tem que observar o MROSC no que se refere às  149 

contratações, salários, tipo de contrato,  entre outras coisas e que cabe ao Conselho 150 

e a gestão fiscalizar  estas questões. Afirmou que  a demanda que a gestão está 151 
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atendendo é  a judicial e que a demanda real é bem maior, basta observar as ruas 152 

para ver e acredita  que o quadro de servidores e de contratados das entidades que 153 

serão classificadas não irão  dar conta desta grande demanda. Terminada a 154 

apresentação e os debates,  a Presidente Ana Farias agradeceu a presença de 155 

Angela e seguiu para o próximo ponto de pauta, que é: 4.Apresentação do 156 

Cronograma das Reuniões de Rede. Iniciou esclarecendo, para os que ainda não 157 

vem acompanhando , que  estas reuniões de rede são realizadas nos CRAS e os 158 

CREAS. Esclareceu que foi feita então uma solicitação à gestão dos calendário 159 

destas reuniões. Apresentou em seguida o citado  calendário e que a proposta é que 160 

todos os conselheiros devem participar destas reuniões e que, na medida do 161 

possível,  seja escolhido nas RPA´S  mais próximas do seu local de trabalho. 162 

Informou que alguns Conselheiros já fizeram a escolha e se empenharam em 163 

participar das referidas reuniões e quem  ainda não se comprometeu, o calendário 164 

estaria à disposição para efetuar a escolha e registrar o nome. Ana Farias informou 165 

que a presença de alguns conselheiros nestas reuniões já está sendo registada, 166 

citando a Conselheira Lívia por exemplo. A Secretaria executiva do CMAS ficou 167 

responsável em reencaminhar o calendário, ao e-mail de todos os Conselheiros,  168 

para que a escolha seja feita . A Conselheira Dideanne lembrou que no 169 

Planejamento do CMAS está  proposta a participação do Conselho , pelo menos 170 

uma vez no ano, em cada espaço deste,  para falar sobre o controle social. Ana 171 

Farias  afirmou que esta questão será acertada  no decorrer das reuniões dos 172 

CRAS. Ato contínuo, passou-se ao quinto ponto de pauta que é: 5.Participação do 173 

CMAS na Reunião Regional Nordeste do CNAS – Salvador. A  Presidente Ana 174 

Farias esclareceu que o CNAS tem uma prática de realizar, anualmente, reuniões 175 

regionais, com a participação dos Conselhos estaduais e municipais e que está 176 

prevista para os dias vinte e cinco e vinte e seis de abril do corrente, em Salvador a 177 

reunião regional nordeste. Afirmou ser  importante a participação do CMAS nestas 178 

reuniões e que o Conselho  já participou em outros momentos. Solicitou que fosse 179 

escolhido um representante governamental e um da sociedade civil para participar 180 

da referida reunião e acredita ser um momento de fortalecimento do CNAS, tendo 181 

em vista o cenário desmonte   que está posto  no Brasil. Solicitou , em seguida , que 182 
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Ricardo Rattacaso, Agente Administrativo do CMAS, procedesse a leitura da 183 

programação do evento. O que foi feito. Após discussões, foram escolhidas as 184 

Conselheiras Ana Farias e Dideanne para representar o CMAS na reunião 185 

descentralizada do CNAS/ Região Nordeste, que ocorrerá em salvador/BA, nos dias 186 

vinte e cinco e vinte e seis de abril no ano em curso.Proseguido, passou-se para o 187 

sexto ponto de pauta, que é: 6.Apresentação  das  demandas das Comissões 188 

Permanentes:6.1Comissão e Orçamento e Finanças: O Coordeandor Sérgio propôs 189 

que seja feito uma calendário mensal , independente das demandas que chegarem 190 

ao Conselho, para dar mais  dinâmica às atividades desta Comissão. Ato continuo, 191 

passou-se para 6.2 Comissão  de Normas e Fiscalização. A presidente Ana Farias 192 

justificou a ausência da Conselheira Lívia,  Coordenadora desta Comissão, que 193 

estava participando de outra reunião e solicitou que Elza Betânia, Assistente Social 194 

do Conselho, procedesse a leitura das demandas e das recomendações da 195 

Comissão. Elza elencou as organizações que forma pautadas na reunião da 196 

Comissão. Falou que  foi analisada a questão  da Casa dos Humildes , que está na 197 

mesma situação do lar Batista de Carvalho. Informou que a Comissão conversou 198 

com a dirigente e que foi dado um prazo para as adequações. Em relação ao 199 

cancelamento da entidade Associação de Mãe, Pai e Adolescente do Coque -  200 

AMPAC, a dirigente foi convidada para reunião , mas não compareceu, nem 201 

justificou a ausência. Diante da situação da entidade, que não se enquadra nos 202 

critérios da legislação de Assistência, a Comissão de Normas e Fiscalização 203 

recomenda o cancelamento da inscrição da entidade. No caso da Associação dos 204 

Idosos do Recife,  também foi recomendada o cancelamento da inscrição, pois a 205 

mesma não possui equipe técnica de referência, nem atende aos demais critérios da 206 

legislação da assistência. Posta em votação, o Pleno votou , por unanimidade, pelo 207 

cancelamento da inscrição das entidades. Dando continuidade, passou-se ao 6.3. 208 

Comissão de Articulação e Política. Ana Farias, Coordenadora da Comissão, fez a 209 

leitura dos integrantes da comissão e se comprometeu em agendar a próxima  210 

reunião.  No que se refere ao 6.4 – Comissão de Monitoramento, ficou acertado de 211 

agendar a primeira reunião desta comissão e comunicar aos integrantes. Dando 212 

seguimento, passou-se para o último ponto de pauta, que é: 7.Informes gerais. A 213 
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Conselheira Elizabeth lembrou que dia trinta  de abril o corrente, é o último dia para 214 

as organizações entregarem o Plano de Ação 2018 e relatório de atividades  2017 e 215 

perguntou se faltam muitas entidades entregarem tais documentos. A Presdienrte 216 

Ana Farias informou o CMAS está sempre lembrando as entidades da necessidade 217 

da entrega, mas que já é prática das entregarem sempre no último dia. A Vice-218 

Presidente Lourdinha falou da possibilidade do dia trinta de abril ser imprensado, em 219 

decorrência do dia primeiro de maio ( dia do trabalhador) que é feriado e como 220 

ficaria a situação das entidades. Propôs  duas situações: que  a entrega final  das 221 

documentações  fique para o dia  vinte e sete de abril  ou que se estenda até o dia 222 

dois de maio. Após discussões, ficou deliberado que a entrega será estendida para o 223 

dia dois de maio de dois mil e dezoito, mas que não seja divulgado. A conselheira 224 

Dideanne Nunes  fez uma leitura do ocorrido na quinta  Plenária Nacional do Fórum 225 

Estadual dos Trabalhadores do SUAS, o qual foi representando o CMAS.A plenária 226 

ocorreu nos dias sete e oito de abril, em são Luiz do Maranhão . Informou que o  227 

Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS está compondo a gestão dois mil e 228 

dezoito/ dois mil e vinte  do Fórum Nacional do SUAS e que ainda não se sabe o 229 

nome do representante. A Presidente Ana Farias falou sobre o encontro Regional  230 

do CONGEMAS, ocorrido nos dias doze e treze de abril do corrente,  em Maceió/AL. 231 

Informou que todo o nordeste estava representado, mas sentiu que o bloco de 232 

Pernambuco foi grande, mas foi disperso, não aproveitando o momento para fazer 233 

articulações. Informou também que está em discussão a eleição do colegiado 234 

nacional e que pode sair como indicação um representante de Minas Gerais e que a 235 

dificuldade é encontrar gente com “bagagem” para assumir a Presidência. Ponderou 236 

que  do ponto de vista político a reunião foi  muito enriquecedora. Outro informe 237 

dado por Ana Farias é um convite  do CEAS para participação na Assembleia 238 

Ampliada, para discutir a Política Estadual. O encontro  ocorrerá no dia onze de maio 239 

do corrente, durante todo o dia, no Centro de Convenções de Pernambuco. Esta 240 

assembleia foi  proposta pelo Ministério Público para uma discussão mais ampla da 241 

Política estadual. A mesa de abertura será com a Professora Tânia Bacelar e Ieda 242 

Castro e finalizando com a agenda Política com o Secretário Estadual. Esgotada a 243 

pauta e nada mais havendo a tratar, a Presidente Ana Farias, encerrou a reunião às 244 
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dezesseis horas e quarenta e cinco minutos e, para que tudo fique devidamente 245 

documentado, eu, Silvia Marroquim, Secretária Executiva do CMAS, redigi e digitei a 246 

presente ata, que, após lida e achada conforme, será aprovada pelo Pleno do 247 

CMAS. 248 


