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ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO CMAS, REALIZADO EM 04 DE AGOSTO DE 2015 1 
Aos quatro dias do mês de agosto de 2015 ,na Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de 2 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SDSDH – localizada na sede da Prefeitura do Recife 3 

– sexto andar, teve início a reunião ordinária do CMAS às catorze horas, sob a coordenação da 4 

Conselheira Ana Maria de Farias Lira, com a seguinte pauta:  1. Posse dos Conselheiros/as; 2. 5 

Eleição da Diretoria Executiva ; 3. Escolha dos delegados/as à XI Conferência Estadual de 6 

Assistência Social de Pernambuco; 4. Programação inicial da nova Mesa Diretora; 5. 7 

Informes Gerais. Estiveram presentes os/as seguintes Conselheiros/as: Ana Rita Suassuna 8 

Wanderley, (Suplente) – Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Gabriella 9 

Ferreira – Secretaria de Segurança Urbana; Jara Pereira Lins - Secretaria de Mobilidade e Controle 10 

Urbano; Sandra Costa Cavalcanti – Secretaria de Planejamento e Gestão; Valéria Cristina Alves de 11 

Santana – Centro de Reabilitação e Valorização da Criança – CERVAC; Gimilson Marques da Silva 12 

– CRA-PE; Marcos Mucarbel Júnior – CRP; Inêz Lima – Lar do Nenen; Maria do Livramento de 13 

Aguiar – Instituto Dom Hélder Câmara – IDHEC; Maria de Lourdes de Sousa – Casa Menina Mulher 14 

– CMM; Maria Lúcia Barbosa da Silva – Secretaria de Saúde – SS; José de Assis Pereira de 15 

Albuquerque – Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional; Amanda Cavalcanti Belo – 16 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO ; Telma Muniz Soares 17 

Barbosa – Centro de Integração Empresa Escola – CIEE; Rejane Maria Pereira da Silva – Grupo de 18 

Mulheres Cidadania Feminina; Maria Thereza Almeida Antunes – Associação de Pais, Amigos de 19 

Pessoas com Síndrome de Down – ASPAD; André Silveira Mascarenhas – Associação de Pais, 20 

Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade – 21 

APABB; Jeane Alves dos Santos Cançado - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno; 22 

Instituto de Pesquisa e Estudos da Terceira Idade – IPETI; CASAROSA – Associação de 23 

Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco; Sociedade Bíblica do Brasil – SBB; 24 

conforme frequência anexa. A Conselheira Ana Farias, já na qualidade de ex-presidente do CMAS, 25 

iniciou a reunião consultando a todos(as), Conselheiros(as), quanto à sua participação na condução 26 

do primeiro momento deste Pleno, o que foi acolhido por todos(as). Passando para o primeiro 27 

ponto de pauta, Posse dos Conselheiros/as; foi feita a leitura da Ata de Posse, registrada em livro 28 

próprio, e procedidas as alterações propostas e posterior assinatura da mesma. A Conselheira Ana 29 

Farias passou a palavra para a Srª Ana Rita Suassuna, a qual, na qualidade de Secretária da 30 

SDSDH, representou o Prefeito Geraldo Júlio dando posse às(aos) novas(os) Conselheiras(os), 31 

representantes de Sociedade Civil e do Governo, para o biênio 2015/2017. A Secretária Ana Rita 32 

trouxe uma breve reflexão acerca da responsabilidade da qual estão investidos(as) na qualidade de 33 

Conselheiro(a), ante as questões postas para o controle social. Em seguida a Secretária Ana Rita 34 

declarou empossados(as) os(as) Conselheiros(as) já referidos(as). Ato contínuo a Conselheira Ana 35 
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Farias apresentou o segundo ponto de pauta referente à  eleição da Diretoria Executiva , cuja 36 

Presidência será ocupada por representante da Sociedade civil durante o biênio dois mil e quinze a 37 

dois mil e dezessete. Para isto foram consultados(as) os Conselheiros(as) presentes, 38 

representantes da Sociedade Civil, se já existe uma posição tomada para esta escolha ou se 39 

desejam ter um tempo para escolher. Como houve a opção por um tempo para discutir esta escolha 40 

foi dado o espaço de trinta minutos, durante os quais, permaneceram na sala apenas os(as) 41 

representantes da Sociedade. Retomada a reunião foi anunciado o resultado da escolha da 42 

Presidência, cuja indicação e escolha recaíram por unanimidade, para a Conselheira Maria de 43 

Lourdes de Sousa, representante da Casa Menina Mulher – CMM. A Conselheira Ana Farias 44 

entregou a continuação da pauta à Presidente Maria de Lourdes a qual passou a dirigir a presente 45 

reunião. Ato contínuo seguiu-se a escolha da Vice-Presidência que deve ser ocupada por 46 

representante governamental, para a qual foi dada a oportunidade para apresentação de nomes, 47 

sendo indicada pelos(as) representantes governamentais a Conselheira Ana Farias que também 48 

manifestou interesse em assumir essa função, sendo escolhida por unanimidade. A vice-presidente 49 

Ana Farias pronunciou-se acerca desta nova responsabilidade que ora assume. A Presidente 50 

Lourdes Sousa também se pronunciou, agradecendo a confiança e reiterando a necessidade da 51 

cooperação de todos(as) para a responsabilidade que passa a recair sobre sua pessoa. Seguindo-52 

se o terceiro ponto de pauta, referente à  escolha dos(as) delegados(as) para XI Conferência 53 

Estadual de Assistência Social, conforme deliberado no Regimento da X Conferência Municipal de 54 

Assistência Social, a Presidente Lourdes Sousa pediu que a Vice-presidente Ana Farias desse 55 

andamento, tendo em vista que a mesma participou de todo o processo, estando portanto mais 56 

familiarizada. A Vice-presidente Ana Farias fez uma explanação sucinta das orientações emanadas 57 

do Conselho Nacional, o que determina as ações para realização das Conferências, estadual e 58 

municipal. Ato contínuo foi feita a escolha para delegados(as) para a XI Conferência Estadual de 59 

Assistência Social que são: Maria de Lourdes de Sousa, Presidente do CMAS, Titular, 60 

representante da Sociedade Civil e para ocupar a suplência a Conselheira Valéria Cristina Alves de 61 

Santana; escolhida como representante governamental titular a Conselheira Ana Farias, 62 

representante da SDSDH e suplente a Conselheira Sandra Costa Cavalcanti, representante da 63 

Secretaria de Planejamento e Gestão. O quarto ponto de pauta referente à  Programação inicial 64 

da nova Diretoria  Executiva para o qual a Vice-presidente Ana Farias chamou a atenção de que 65 

contém dois pontos, mas a mesma propôs um acréscimo. Os pontos são: continuação do processo 66 

eleitoral para complementar as vagas ainda em aberto da sociedade civil; e como acréscimo, a 67 

Vice-presidente Ana Farias propôs a realização de um Seminário interno do CMAS, com o objetivo 68 

de promover um nivelamento quanto à Política de Assistência Social, o SUAS, as instâncias de 69 
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deliberação do SUAS, como funciona o processo de partilha de recursos para os entes federados. 70 

A Vice-presidente Ana Farias destacou  que considera importante essa discussão para o grupo que 71 

está chegando agora, propondo por fim que seja estabelecido em um novo Pleno a data e os 72 

conteúdos. Isto seria um seminário interno; seguindo ainda o seu raciocínio a Vice-presidente Ana 73 

Farias fez referência à Lei dezessete mil, quinhentos e trinta e oito, de dois mil e nove, para a qual 74 

já existe uma minuta com proposições de atualização. Nesse sentido a Vice-presidente Ana Farias 75 

fez menção ao novo Regimento Interno do CMAS, que já se encontra mais avançado em relação à 76 

citada Lei, dando como exemplo a recente criação da Comissão de Ética. Continuando, ressaltou a 77 

importância da apreciação da citada minuta pela nova composição do CMAS, uma vez que a 78 

versão referida foi elaborada pela gestão passada, com o fim de encaminhar ao Prefeito o qual 79 

encaminha para a Câmara municipal. A Vice-presidente Ana Farias explicou ainda que existe o 80 

entendimento por parte de algumas pessoas quanto ao andamento das mudanças propostas, no 81 

entanto, continua, uma leitura cuidadosa desfaz esse entendimento. A Vice-presidente Ana Farias 82 

mencionou a agenda de reuniões que vinha sendo seguida, que era a terceira quarta-feira de cada 83 

mês e que, conforme o Regimento Interno a primeira convocação ocorrerá às treze e trinta horas e 84 

a segunda convocação às catorze horas, sendo iniciado o Pleno com qualquer número de 85 

conselheiros. A Vice-presidente Ana Farias informou ainda que tem sido mantida a prática pela 86 

Secretaria Executiva de enviar por e-mail a ata, de modo que as observações podem ser feitas, o 87 

que permite ganhar tempo na discussão e aprovação. Continuando, também informou, explanando 88 

brevemente, que hoje o CMAS funciona com três comissões, que são: Comissão de Finanças, 89 

Comissão de Articulação Política (que em dois mil e catorze conseguiu promover as reuniões 90 

descentralizadas nas RPA’s) e a Comissão de Normas, esta última, destacou, tem uma atuação 91 

mais intensa em face da necessidade de acompanhar a inscrição e monitoramento das entidades. 92 

Assim como também referiu a criação da Comissão de Ética e que foi recentemente assumido o 93 

controle do acompanhamento do Programa Bolsa Família. Esse controle é feito trimestralmente. 94 

Nesse sentido a Vice-presidente Ana Farias reiterou a proposta do Seminário, que possivelmente 95 

ocorrer em mais de um momento, tendo em vista o volume de informações, no qual todas estas 96 

questões possam vir a ser contempladas. Foi pedida pela Presidente Maria de Lourdes e feita a 97 

apresentação da equipe técnica que hoje atua no CMAS. Prosseguindo, foram estabelecidas as 98 

seguintes datas para as próximas reuniões plenárias do CMAS que são: vinte e cinco de 99 

agosto, vinte e dois de setembro, vinte e sete de outubro, vinte e quatro de novembro. Tendo 100 

em vista o período natalino, a reunião do mês de dezembro, excepcionalmente ocorrerá em 101 

dezessete de dezembro, uma quinta-feira. Passando aos Informes Gerais, foi dado o recado da 102 

antiga conselheira Jaciara Arruda, a qual ocupou também a função de vice-presidente na gestão 103 
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ora finda, que em contato telefônico justificou sua ausência hoje por problemas de saúde e também 104 

pediu que fosse comunicado o seu voto de muita sorte para o grupo que passou a compor o CMAS. 105 

A Conselheira Rejane Maria da Silva trouxe a informação da Marcha das Mulheres Negras, contra o 106 

racismo, contra a violência, que ocorrerá no dia dezoito de novembro em Brasília, da qual irá 107 

participar . A  citada conselheira informou ainda que ocorre um encontro mensal na Faculdade de 108 

Direito, cada segundo sábado do mês, nos quais vem sendo feita a preparação para a marcha.  109 

Informou sobre a realização da Marcha das Margaridas que ocorrerá na próxima semana no Recife, 110 

que é um movimento nacional. Foram informadas ainda, a Conferência Estadual da Criança e do 111 

Adolescente, que ocorrerá nos dias vinte e sete e vinte e oito de outubro e a Semana da Pessoa 112 

com Deficiência, que ocorrerá do dia vinte e um a vinte e oito do mês de agosto. Ainda foi 113 

anunciada uma passeata no bairro de Casa Amarela, no próximo dia trinta de agosto, saindo do 114 

Cervac, para a qual todos(as) foram convidados(as). A Presidente Maria de Lourdes informou que 115 

no próximo dia sete, oito e nove deste mês a Casa Menina Mulher estará realizando um encontro, 116 

reunindo uma rede composta de parceiros de vários estados da região nordeste, com discussões 117 

voltadas para a segurança alimentar. Por fim, foi lido o  comunicado do Comitê de Proteção Integral 118 

a Criança e Adolescente em Pernambuco/ Agenda de Convergência solicitando indicação de dois 119 

representantes deste Conselho para compor o Comitê local. Formam indicadas as seguintes 120 

conselheiras: Maria do Livramento de Aguiar, representante titular e Rejane Maria Pereira da Silva, 121 

representante suplente do CMAS. Nada mais havendo a tratar a Presidente Maria de Lourdes deu 122 

por encerrada a Plenária às dezesseis horas e quarenta minutos e para que tudo fique devidamente 123 

documentado, eu, Silvia Marroquim, Secretária Executiva do CMAS, redigi e digitei a presente ata, 124 

que, após lida e achada conforme, será aprovada pelo Pleno do CMAS. 125 


