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Ata da Reunião Plenária Ordinária 1 

Aos vinte e cinco dias de agosto de dois mil e quinze na Sala de Reuniões do Gabinete 2 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos –SDSDH – localizada na 3 

sede da Prefeitura do Recife – sexto andar, às catorze horas e dezesseis minutos teve 4 

início a Reunião da Plenária Ordinária do CMAS, sob a direção da Presidente Maria de 5 

Lourdes de Sousa, com a seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da ata da reunião plenária 6 

do dia 04/08/2015; 2. Apresentação da Política Nacional de Assistência Social- PNAS/ SUAS; 3. 7 

Composição das Comissões permanentes; 4. Instalação da Comissão Eleitoral; 5. Proposta de 8 

formação dos/das Conselheiros/as: 1º módulo: 16/09 e 29/09  ( horário da tarde); 2º módulo: 9 

15/10 e 29/10 ( horário da tarde); 3º módulo: 10/11 e 19/11 ( horário da tarde); 6. Informes 10 

gerais. Estiveram presentes os/as seguintes Conselheiros/as: a Presidente do CMAS, 11 

Maria de Lourdes de Sousa – Casa Menina Mulher; Ana Maria de Farias Lira, Vice-12 

presidente do CMAS; Maria Lúcia Barbosa da Silva; Amanda de Queiroz Arcanjo – 13 

Secretaria da Mulher; Marcos Mucarbel Júnior – CRP; Telma Muniz Soares Barbosa – 14 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE; Maria Thereza Almeida Antunes – 15 

Associação de Pais, Amigos de  Pessoas com Síndrome de Down – ASPAD;  André 16 

Silveira Mascarenhas – Associação de Pais,Amigos e Pessoas com Deficiência, de 17 

Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade – APABB; Inêz Lemos – Lar do 18 

Nenen; Maria do Livramento de Aguiar(Lívia) – Instituto Dom Hélder Câmara – IDHEC; 19 

Elisabete Ferreira de Almeida Duarte – Instituição de Caridade Lar Paulo de Tarso; 20 

Silvia Fernanda Marroquim de Albuquerque – Secretária Executiva; conforme frequência 21 

anexa. A Presidente Maria de Lourdes iniciou saudando a todos(as). Em seguida 22 

passou ao primeiro ponto de pauta referente à aprovação da Ata da reunião plenária 23 

do dia quatro de agosto do ano em curso, a qual foi disponibilizada por e-mail a 24 

todos(as) conselheiros(as), de modo que, em função de ter sido feita a leitura e achada 25 

conforme foi aprovada sem ressalvas. Dando seguimento foi antecipado o terceiro 26 

ponto de pauta que é a Composição das Comissões permanentes, visto que a pessoa 27 

que vai apresentar a PNAS não chegou ainda. O CMAS possui quatro Comissões 28 

permanentes, porém, a quarta, que é a Comissão de Ética, só se instala quando ocorre 29 

uma demanda específica. Desse modo serão instaladas: a Comissão de Normas, a 30 

Comissão de Articulação Política e a Comissão de Finanças. As informações referentes 31 

ao funcionamento das Comissões foram disponibilizadas por e-mail de modo que não foi 32 

procedida nova leitura quanto ao funcionamento das mesmas, mas sim, um breve 33 

sumário das competências e informada a frequência de reuniões de cada uma. A 34 

Presidente Lourdes de Sousa(Lourdinha) sugeriu que os(as) conselheiros(as) vão 35 

fazendo sua escolha para as comissões com as quais se identifiquem, ficando em 36 

aberto para aqueles(as) que não compareceram hoje irem se agregando 37 

posteriormente. Nesse sentido orientou ainda que o(a) coordenador(a) de cada 38 

comissão assuma a atribuição de articular os(as) faltosos(as) para este engajamento, 39 
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seguindo-se à composição das comissões. Antes, porém, a vice-presidente Ana Farias 40 

fez uma intervenção acerca da importância do funcionamento das mesmas, as quais 41 

não devem atuar de forma mecânica e propõe que haja uma revitalização das 42 

comissões. Em seguida, a mesma manifestou o desejo de passar a compor a Comissão 43 

de Articulação Política, que também será composta por: Ana Farias, Maria Celina 44 

Menezes, Maria do Livramento(Lívia), Inêz Leitão, Maria Thereza Antunes, Rosângela 45 

Maia. Em seguida a Comissão de Normas para a qual se dispuseram a participar os(as) 46 

Conselheiros(as): Maria de Lourdes (Lourdinha), Ana Farias, Maria do Livramento 47 

(Lívia), Maria Celina, Marcos Mucarbel Jr, Andréa Mascarenhas, Telma Muniz Barbosa, 48 

Adailza Nascimento, Maria Lúcia B. da Silva, Rejane Maria P. da Silva. A Comissão de 49 

Orçamento e Finanças será composta por: Maria de Lourdes (Lourdinha), Amanda Belo, 50 

Andréa Mascarenhas, Antônio Muniz, Elisabete Duarte, Telma Muniz Barbosa. Ficou 51 

acertado que após o Pleno os(as) conselheiros(as) poderão estabelecer as datas de 52 

encontros das comissões. O próximo ponto, que é o segundo ponto de pauta, 2. 53 

Apresentação da Política Nacional de Assistência Social – PNAS/SUAS; foi apresentado 54 

por Margarida Soares e Maria Ângela de Souza. Margarida Soares trouxe um resgate 55 

histórico, inclusive traçando uma linha do tempo, do processo que desembocou na 56 

Política de Assistência Social na qual se situam as Leis do SUAS. Nesse sentido 57 

destaca a oportunidade que será dada a todos(as) de acesso a essas informações de 58 

forma mais detalhada na capacitação proposta para data próxima e que será tratada no 59 

próximo ponto de pauta. Também será disponibilizado o material apresentado hoje, 60 

neste Pleno, para que todos(as) se apropriem detidamente das informações 61 

apresentadas. A Srª. Ângela também fez uso da palavra, reforçando a importância das 62 

discussões que são seguidas de orientações e a regulamentação em Lei. Esse material 63 

será disponibilizado a todos(as), de modo que haja a contribuição do CMAS na 64 

formulação das orientações. Nesse sentido foi estimulado o acesso ao material ora 65 

apresentado que está disponível no site do MDS. A Presidente Lourdes de Sousa 66 

(Lourdinha) reforçou a importância dessa busca junto o referido site. O quarto ponto de 67 

pauta, 4. Instalação da Comissão Eleitoral, foi apresentado pela Presidente Lourdes de 68 

Sousa (Lourdinha), em face da necessidade de completar o quadro de Conselheiros(as) 69 

da sociedade civil, que ainda permanece com vacância nos segmentos de trabalhadores 70 

e de. Foi feita a escolha da Comissão de Eleição que ficou com a seguinte composição: 71 

Antônio Muniz – APEC; Rosângela Maia – IPETI e Amanda Arcanjo – Secretaria da 72 

Mulher. Passou-se ao quarto ponto de pauta que é 5. Proposta de formação dos/das 73 

Conselheiros/as: 1º módulo: 16/09 e 29/09 (horário da tarde); 2º módulo: 15/10 e 29/10 74 

(horário da tarde); 3º módulo: 10/11 e 19/11 (horário da tarde); que foi explanado pela 75 

Presidente Lourdinha e a Vice-presidente Ana Farias, as quais estimularam a 76 

participação de todos(as). A Vice-presidente Ana Farias detalhou os temas e assuntos 77 

que serão abordados, bem como a forma como será viabilizada a formação que 78 

acontecerá nesta mesma sala de reuniões da SDSDH. A Vice-presidente Ana Farias 79 
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ainda fez uso da palavra para informar que o município precisa fazer o seu Plano 80 

Municipal de Acolhimento de Adultos e Famílias e, como o IASC é o órgão responsável 81 

no Recife pela Proteção Social Especial de Alta Complexidade, então já formulou o 82 

Plano que precisará ser aprovado pelo CMAS, de modo que essa matéria deverá ser 83 

apreciada pelas comissões de Normas e de Articulação Política e então ser apresentado 84 

de forma resumida e deliberado no Pleno para então baixar uma Resolução. A Vice-85 

presidente Ana Farias destacou que poderão ser feitas observações, alterações, 86 

supressões, sugestões, de modo a contribuir para que seja um plano que contemple as 87 

demandas que devem ser atendidas. Após cumprir todas estas etapas, deverá ser 88 

encaminhado ao MDS Ato contínuo passou-se ao último ponto de pauta, 6. Informes 89 

gerais. A Presidente Lourdinha trouxe o primeiro informe que foi o comparecimento ao 90 

CMAS de duas técnicas e uma estagiária do Banco de Alimentos, as quais vieram pedir 91 

um suporte, em razão de a CONAB ter baixado uma nova determinação para que toda 92 

instituição que tenha convênio com o banco de alimentos esteja inscrito no CMAS. A 93 

demanda posta seria de apoio do CMAS, uma vez que deverá ocorrer uma busca 94 

intensa de entidades por inscrição. A Presidente Lourdes de Sousa (Lourdinha), 95 

juntamente com a equipe técnica deram sugestões de encaminhamento e a orientação 96 

devida. O objetivo da visita era convidar o CMAS a participar de um encontro da 97 

CONAB com as entidades beneficiárias, o qual está agendado para o dia trinta e um de 98 

agosto. Dadas as explicações devidas, uma intervenção pedagógica, ficou acordado 99 

que em um segundo momento o CMAS poderá participar de um encontro com as 100 

entidades, tanto representantes da equipe técnica como Conselheiros(as), mas que os 101 

trâmites para inscrição de entidades seguirão as normas vigentes. O próximo informe foi 102 

dado pela Conselheira Rejane, que apresentou um convite para a Marcha das Mulheres 103 

Negras da qual a referida Conselheira irá participar e para o qual, precede um processo 104 

de formação. A Conselheira Thereza trouxe o informe relativo ao Sétimo Congresso 105 

Brasileiro de Síndrome de Down que ocorrerá no período de quinze a dezessete de 106 

outubro deste ano em Curitiba/PR. A Conselheira Rosângela fez referência a um 107 

encontro que aconteceu no Centro Esportivo Santos Dumont em comemoração à 108 

Semana da Pessoa com Deficiência, realização da AMAR (Aliança de Mães e Famílias 109 

de Doenças Raras) o Centro Esportivo Santos Dumont e a PCR, teve a Primeira Mostra 110 

de Dança e Música, o Primeiro Desfile Fashion e no domingo aconteceu a Primeira 111 

Corrida Inclusiva do Nordeste, isto foi noticiado no Jornal Bom Dia PE. Outro informe da 112 

mesma Conselheira dá conta de que o CERPE está disponibilizando vagas para 113 

deficientes auditivo, visual e física, para trabalhar nos vários laboratórios que possui. A 114 

Presidente Lourdes de Sousa (Lourdinha) renovou a oportunidade para que os(as) 115 

conselheiros(as) que chegara após haver sido constituídas as Comissões permanentes 116 

para que as mesmas se integrem, assim foi feito. Em seguida foram estabelecidos os 117 

calendários de encontros de cada reunião das comissões. . Nada mais havendo a tratar 118 

a Presidente Lourdes de Sousa (Lourdinha) deu por encerrada a Plenária às dezessete 119 
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horas e para que tudo fique devidamente documentado, eu, Silvia Marroquim, Secretária 120 

Executiva do CMAS, redigi e digitei a presente ata, que, após lida e achada conforme, 121 

será aprovada pelo Pleno do CMAS. 122 


