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       ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO CMAS, REALIZADO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2014 1 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, às catorze e trinta 2 

horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social e 3 

Direitos Humanos –SDSDH – localizada na sede da Prefeitura do Recife – sexto andar, 4 

teve início a reunião ordinária do CMAS, sob a coordenação da Presidente Ana Maria 5 

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

do dia vinte e oito de novembro de dois mil e catorze; 2. Apresentação do Relatório das 7 

Ações desenvolvidas pelo CMAS no ano de 2014; 3. Informes das Comissões: 8 

Comissão de Articulação e Política 4. Informes Gerais.  Estiveram presentes os/as 9 

seguintes Conselheiros/as: Jara Pereira Lins – Secretaria de Mobilidade e Controle 10 

Urbano; Gabriela Ferreira – Secretaria de Segurança Urbana; Jaciara Santos Arruda – 11 

Casa de Passagem; Rosângela Maia de Andrade – IPETI; Gezsler Carlos West – Lar 12 

Paulo de Tarço; Elzanira da Silva - CEPAS; conforme frequência anexa. A Presidente 13 

Ana Farias iniciou a reunião justificando o atraso significativo para o início da reunião 14 

em vista do período natalino, quando muitos estão envolvidos nas confraternizações e 15 

outras obrigações. Ressaltou, entretanto, que essas(es) Conselheiros confirmaram 16 

presença. Desse modo, dá início à reunião, conforme preceitua o Regimento, saudando 17 

a todos(as). Ato contínuo, como primeiro ponto de pauta, a Presidente Ana Farias 18 

informou já ter havido a aprovação da ata da reunião plenária ordinária ocorrida no dia 19 

vinte e oito de novembro de dois mil e catorze, a qual foi enviada por e-mail com 20 

antecedência como de costume para leitura e exame da mesma; a referida Ata não foi 21 

objeto de nenhuma observação de modo que foi aprovada por unanimidade. O Agente 22 

Administrativo do CMAS Ricardo Rattacaso informou  que o Conselheiro Paulo 23 

Domingos comunicou e justificou a impossibilidade de comparecer a este Pleno por 24 

motivo de força maior. O mesmo Conselheiro havia confirmado presença anteriormente. 25 

Imediatamente passou ao segundo ponto de pauta que é: Apresentação do Relatório 26 

das Ações desenvolvidas pelo CMAS no ano de 2014. A Presidente Ana Farias deu 27 

início à apresentação ressaltando as diretrizes que estão propostas no Plano 28 

Estratégico para o ano de 2014 que são: Diretriz 1. Garantir o funcionamento do 29 

Conselho; Diretriz 2. Consolidar a Gestão Democrática na Assistência Social; 30 

Diretriz 3. Instituir a Política de Comunicação Institucional do Conselho e Diretriz 31 
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4. Fortalecer o Protagonismo do Usuário para o Efetivo Controle Social da Política 32 

de Assistência Social. A Presidente Ana Farias explanou fazendo um detalhamento de 33 

cada diretriz apresentando um comparativo dos anos de dois mil e treze e dois mil e 34 

catorze. Em dois mil e treze existiam 223 entidades e projetos inscritos, enquanto ao 35 

final de dois mil e catorze passaram a constar 186, já computados dezoito, que foram 36 

acrescidos neste ano. A Presidente Ana Farias observa que o fato de haver uma 37 

diminuição no número de registros, não é motivo de preocupação uma vez que esta é 38 

uma dinâmica normal, que leva a equipe a um cuidado especial no monitoramento. 39 

Nesse sentido destaca a determinação da lei no sentido de manter o registro apenas de 40 

entidades e projetos que ofereçam atendimento em Assistência Social. Isso explica em 41 

parte a diminuição de inscritos, como também a própria dinâmica em razão das 42 

exigências contidas na lei. Destaques importantes dados pela Presidente Ana Farias 43 

foram: a realização do CAPACITASUAS, com a participação ativa da equipe técnica do 44 

CMAS, além de adesão de outros setores; a atualização, aprovação e publicação do 45 

Regimento Interno do CMAS; elaboração e aprovação do Código de Ética do CMAS; 46 

iniciado o processo de estudo e discussão da Lei que regulamenta o CMAS, com o fim 47 

de atualizá-la, com prazo definido para o dia trinta de dezembro de dois mil e catorze; 48 

por fim, destaca a criação de duas comissões, Comissão de Ética e Comissão de 49 

Acompanhamento do Programa Bolsa Família. Na avaliação das diretrizes propostas foi 50 

observado que a com relação às diretrizes três e quatro não houve avanços. Uma 51 

ressalva para o esforço concentrado para realização das reuniões descentralizadas, 52 

que podem ser computadas como um primeiro passo no sentido de cumprir esta diretriz. 53 

A Presidente Ana Farias finalizou destacando os desafios para o próximo ano, dentre os 54 

quais: o esforço para atender a necessidade de maior comunicação do CMAS com a 55 

sociedade em geral, para o qual, se propõe a publicar uma cartilha composta pela Lei, o 56 

Código de Ética e o Regimento Interno, (após a atualização e aprovação da Lei que 57 

regulamenta o CMAS). Outro destaque foi a necessidade de enfrentar o esvaziamento 58 

dos Conselheiros do CMAS, com efeito sobre as reuniões plenárias e até resultando no 59 

cancelamento da capacitação continuada pela falta de adesão dos conselheiros. (A 60 

apresentação completa ficará anexa a esta Ata para conhecimento de todos). A 61 

Presidente Ana Farias finalizou sua fala agradecendo o apoio recebido durante o ano de 62 

dois mil e catorze, que no seu entendimento foi vitorioso, desejando que o próximo ano 63 
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seja mais produtivo ainda, principalmente levando em conta que não se prevê as 64 

interrupções impostas neste ano, em função da copa do mundo e das eleições gerais. A 65 

Conselheira Elzanira pediu a palavra, na qual expressou seu sentimento de renovação 66 

do seu desejo de contribuir mais e continuar a ser frequente no CMAS, referindo que 67 

chegou a pensar em desistir desse Conselho, no entanto, após refletir bastante, 68 

conversando com algumas pessoas, inclusive da equipe técnica, decidiu ficar, avaliando 69 

que o CMAS representa um aprendizado para sua vida em todos os aspectos. Outra 70 

participação foi da Conselheira Rosângela destacou a necessidade de se estabelecer 71 

como meta, motivar os Conselheiros a serem mais presentes. Esta palavra foi retificada 72 

pela Presidente Ana Farias, que referiu a dificuldade de todos os Conselhos em manter 73 

o funcionamento satisfatório, dado o esvaziamento. A Gerente Geral da GGSUAS, 74 

Margarida Soares também aproveitou o ensejo para expor seu entendimento a respeito 75 

do ano em pauta, avaliando que de fato, tivemos avanços importantes e destaca 76 

também a participação de todos os setores da Secretaria e também do CMAS nas 77 

capacitações levadas e efeito, das quais, o maior esvaziamento realmente foi 78 

observado por parte dos Conselheiros, no entanto, foi alcançado um número de 850 79 

pessoas que participaram das capacitações. O Conselheiro Gezsler West também deu 80 

sua contribuição avaliando os encontros descentralizados nas RPA’s, que foram bem 81 

avaliados, com notas excelentes e expressão unânime para continuidade dessa ação. 82 

Nesse sentido o mesmo Conselheiro manifestou seu entendimento quanto à 83 

necessidade de pequenos ajustes que favoreçam maior adesão aos encontros, 84 

considerando que a descentralização se trata de uma ação vital, para o fortalecimento 85 

da participação e o reconhecimento do CMAS como seu representante. Vice-Presidente 86 

Jaciara Arruda ainda fez uso da palavra, inicialmente agradecendo a compreensão do 87 

grupo em vista da sua necessidade de ficar afastada do CMAS em função da sua 88 

saúde, mas que agora está curada e está voltando às atividades normais. Retomando a 89 

palavra, a Presidente Ana Farias destacou a contribuição da Assistente Social 90 

Laurizabel, a qual criou uma apresentação sobre a PNAS, que foi usada nos encontros 91 

das RPA’s e foi considerado o ponto alto em todos os encontros. Além desta, também 92 

destaca a participação da Conselheira Rosângela, que também compõe a Comissão de 93 

Articulação e Política, responsável pelas dinâmicas, muito apreciadas pelos presentes 94 

em todos os encontros. A Conselheira Rosângela por sua vez, avaliou de forma positiva 95 
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o convívio entre todos os presentes, o respeito às opiniões, o apoio, inclusive da equipe 96 

técnica. Passando ao último ponto de pauta a Presidente Ana Farias deu oportunidade 97 

aos informes das Comissões, iniciando com a Comissão de Articulação e Política, cujo 98 

responsável é o Conselheiro Gezsler West para informar a última reunião 99 

descentralizada, na RPA 1, reiterando o seu entendimento quanto a esses encontros, 100 

não sendo diferente ne RPA 1, cujos participantes mais uma vez manifestaram a 101 

expectativa pela manutenção desses encontros, avaliando com notas máximas. Da 102 

mesma forma que a Conselheira Rosângela, este Conselheiro teceu comentário sobre a 103 

importância do trabalho em equipe e as contribuições dadas pela Assistente Social 104 

Laurizabel, pela equipe técnica do CMAS e pela companheira na Comissão de 105 

Articulação e Política a Conselheira Rosângela. Finalmente também trouxe sua 106 

contribuição sugerindo a continuidade dos encontros, buscando primeiramente captar 107 

as demandas das entidades de modo a acrescentar os ganhos obtidos nos encontros 108 

passados. A Presidente Ana Farias ressaltou que o tema proposto se deveu à 109 

percepção de que há um desconhecimento quanto à PNAS. Lembrando ainda que 110 

ontem, dezesseis de dezembro, deveria ter ocorrido o encontro de todas as RPA’s, para 111 

o qual foi inclusive solicitada a participação de uma colega do CNAS, no entanto, esse 112 

encontro foi cancelado em função da baixa adesão. Porém, ressaltou ainda, esse 113 

encontro permanece na nossa agenda, até porque, sendo dois mil e quinze um ano de 114 

eleição, a meta é influenciar positivamente os prováveis candidatos no sentido de uma 115 

postura condizente com a importância do conselho como espaço de Controle Social e 116 

como tal, para as entidades e comunidades. Dando seguimento a Presidente Ana 117 

Farias fez um questionamento dirigido aos Conselheiros quanto à conveniência de se 118 

realizar o Pleno no mês de janeiro ou, como sugestão, fazer uma parada estratégica 119 

para organização, como por exemplo, a revisão do planejamento a ser executado no 120 

ano de dois mil e quinze. A Presidente Ana Farias teve o apoio, considerando inclusive, 121 

o esvaziamento do Conselho, visto que as entidades estão sobrecarregadas com o 122 

planejamento e férias de muitas pessoas. Com a anuência dos presentes ficou 123 

estabelecido que em princípio não haverá reunião plenária no mês de janeiro, ficando a 124 

próxima reunião plenária para o dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze, uma 125 

quarta-feira. Passando ao último ponto de pauta que são os informes a Presidente Ana 126 

Farias lembrou que os informes seriam trazidos pela Comissão de Articulação e 127 
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Política, cujo coordenador é o Conselheiro Gezsler West, o qual já havia feito suas 128 

considerações anteriormente a respeito das reuniões descentralizadas nas RPA’s. a 129 

Conselheira Elzanira usou da palavra para pedir esclarecimento a respeito de um 130 

questionário a ser preenchido pelas entidades, no entanto, após sua explanação foi 131 

observado que se trata de uma demanda do MDS para levantamento do perfil do 132 

usuário em cada entidade, de modo que não cabe ao Pleno deliberar sobre essa 133 

matéria, ao passo que a colaboradora Laurizabel poderá esclarecer as dúvidas e o fará 134 

em particular. E nada mais havendo a tratar, a Presidente Ana Farias encerrou a 135 

reunião às dezessete horas e vinte minutos, seguindo-se a confraternização de Natal e 136 

comemoração do aniversário da Presidente Ana Farias, que ocorre neste dia. Para que 137 

tudo fique devidamente documentado, eu, Silvia Marroquim, Secretária Executiva do 138 

CMAS, redigi e digitei a presente ata, que, após lida e achada conforme, será aprovada 139 

pelo Pleno do CMAS. 140 


