PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude,
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos e Direitos Humanos
Conselho Municipal de Assistência Social

1 ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO CMAS, REALIZADO EM 20/04/2017
2
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões do Gabinete
3
da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos
4
Humanos – SDSJPDDH – localizada à sede da Prefeitura do Recife – sexto andar, às
5
catorze horas e dez minutos, em segunda convocação, teve início a Reunião Plenária
6
Ordinária do CMAS, sob a coordenação da Presidente Maria de Lourdes de Sousa, com a
7
seguinte pauta: 1. Relatos das Comissões e Grupos de Trabalho: 1.1. Comissão de
8
Orçamento e Finanças; 1.2. Comissão de Normas e Fiscalização (monitoramento de
9
inscrição); 1.3. Comissão Eleitoral; 1.4. Comissão Organizadora da XI Conferência
10
Municipal de Assistência Social do Recife. 2. Apresentação do Projeto Transforma
11
Recife; 3. Informes gerais. Estiveram presentes os/as seguintes Conselheiros/as: Ana
12
Maria de Farias Lira – SDSJDDH; Jara Pereira Lins – Secretaria de Mobilidade e Controle
13
Urbano; Jorge João de Oliveira – Secretaria de Turismo; Itamar Sousa de Lima Júnior –
14
Conselho Regional de Psicologia - CRP; Telma Muniz Soares Barbosa; Centro de
15
Integração Empresa Escola de Pernambuco – CIEE; Andrea Silveira Mascarenhas –
16
Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do
17
Brasil e da Comunidade – APABB; Roberto José da Silva – Associação Pernambucana de
18
Cegos – APEC; Kadja Camilo Pacheco – Associação de Assistência as Mulheres com
19
Câncer de Mama de Pernambuco – Casa Rosa; Rosângela Maia de Andrade – Instituto
20
de Pesquisa e Estudos da Terceira Idade – IPETI; Elizabeth Maria de Oliveirae Silva –
21
Centro Educacional, Social e Cultural – CESC; Adailza de Oliveira Nascimento –
22
Sociedade Bíblica do Brasil – SBB; Celi Maria Gomes – Representante de Usuários.
23
conforme freqüência anexa. A Presidente Maria de Lourdes de Sousa (Lourdinha) iniciou
24
a reunião saudando a todos/as, e mencionando que algumas conselheiras justificaram a
25
falta: Amanda Belo e Maria do Livramento (Lívia). Lourdinha agradeceu aos/às
26
representantes de entidades que estiveram prestigiando o Pleno. Em seguida fez a leitura
27
da Pauta acima proposta e deu oportunidade, caso haja mais algum ponto a ser
28
acrescentado. Fez ainda o registro que nesta reunião não será feita a leitura da ata do
29
mês de março, tendo em vista que a técnica Elza, que é responsável pela transcrição das
30
atas, está de licença médica. E explicou que no Pleno de maio serão postas em votação,
31
para aprovação, as duas atas, março e abril. Não havendo proposta para a pauta, foi
32
dado seguimento, passando ao primeiro ponto: 1. Relatos das Comissões e Grupos de
33
Trabalho: 1.1. Comissão de Orçamento e Finanças Lourdinha informou que não houve
34
demandas, muito embora tenha havido reunião para tratar dos gastos que serão
35
necessários para a Conferência. 1.2. Comissão de Normas e Fiscalização
36
(monitoramento de inscrição); foi apresentado por Lourdinha em substituição da
37
coordenadora Maria do Livramento (Lívia), que foi justificada sua ausência. Apresentou
38
os monitoramentos das seguintes entidades que foram visitados pela Assistente Social
39
Flávia: 1. Grupo de Idosos da UR2; 2. Grupo de Idosos da UR3; 3. Associação
40
Pestalozzi do Recife; 4. GAJOP 5. Instituto de Desenvolvimento Social e Cultural e
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6. Associação dos Fissurados Lábio- Palatais de Pernambuco – AFILAPPE todos, e
receberam parecer favorável para a manutenção da inscrição, tanto da técnica como da
comissão. Flávia explicou que, no caso da AFILAPPE, a entidade estava passando por
problemas financeiros, chegando quase a fechar. Por isto, propôs que seja aprovada a
manutenção da inscrição da mesma, mas que será reavaliada daqui a seis meses.
Complementando, foi ainda apresentada a situação da Inspetoria Salesiana e da Escola
Dom Bosco de Artes e Ofícios, que ambas as entidades possuíam inscrições distintas,
no entanto, a Escola Dom Bosco se tornou filial da Inspetoria Salesiana. Desse modo, não
justifica a manutenção das duas inscrições. Foi feito atendimento à equipe técnica das
duas entidades, chegando ao entendimento pelo cancelamento da inscrição da Escola
Dom Bosco e a manutenção da inscrição apenas da Inspetoria Salesiana. O Pleno seguiu
por unanimidade a indicação da equipe técnica e da comissão. 1.3. Comissão Eleitoral:
Lourdinha resumiu o que ficou acertado na reunião em que foi constituída esta comissão,
convidar para compor a mesma os/as conselheiros das entidades que não podem
concorrer porque já cumpriram dois mandatos. Assim, estando presente: Gimilson
Marques, pelo CRA-PE, concordou em participar. A Conselheira Rosângela Maia ,
representante do IPETI, foi consultada posteriormente e explicou que não poderá fazer
parte. Por outro lado, Lucineide Vaz de Carvalho Amorim, representante da ASSOBECER não
conseguiu ser contatada. Ana Farias sugeriu para compor a comissão, representantes de
entidades inscritas, que não vão concorrer nas eleições. As representantes que estavam
presentes na reunião passada ficaram de dar retorno hoje se poderão participar. A Sra
Marilúcia F. Lima – Representante da Associação Amigos da Criança e do
Adolescente do Hospital Barão de Lucena, “A.A.C.A./ HBL e Vilma Moura - Centro
de Educação e Cultura Daruê Malungo, se dispuseram a compor a comissão.Os/as
conselheiros/as governamentais darão apoio no que for necessário. 1.4. Comissão
Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social do Recife, com o
tema: “Garantia de Direitos e o Fortalecimento do SUAS”. Lourdinha explicou que já
houve duas reuniões e a próxima será no próximo dia vinte e sete. Foram definidas as
datas de seis de julho para a Pré-conferência e os dias vinte e sete e vinte e oito de julho
para a Conferência (quinta e sexta-feira). O local ainda não foi definido e a Palestra
Magna deverá ser dada por Ieda Nobre de Castro, que foi Secretária Nacional de
Assistência Social. Ana Farias complementou que a posse dos/as novos/as
conselheiros/as será dada no último dia da conferência e que as informações irão sendo
atualizadas. Passando ao segundo ponto: 2. Apresentação do Projeto Transforma
Recife, Lourdinha informou que a Comissão de Normas sugeriu que fossem convidados
os responsáveis desse Projeto, para que haja uma aproximação e quem sabe, até uma
parceria do conselho, com vistas ao fortalecimento da Política de Assistência. O serviço
foi apresentado pela representantes do Projeto Transforma Recife : Tânia Cavalcanti de
Santana e Júlia Costa , que explicaram que são as responsáveis pelo contato direto com
as entidades. Foi usado o recurso do datashow, e o arquivo disponibilizado para todos/as,
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via e-mail. Tânia explicou que se trata de uma Plataforma on-line, que foi lançada em
dois mil e catorze, licitada pela prefeitura e é diretamente ligado ao Gabinete do Prefeito
Geraldo Júlio. Desse modo, para se ter acesso é preciso criar um login e uma senha para
se cadastrar, tanto como voluntário como para solicitar o serviço. Foi esclarecido que
esse programa não está vinculado ao Porto Digital. A sede do Projeto está no antigo
prédio da Secretaria de Turismo. Foram trazidas as questões: qual é a extensão do
Transforma? É possível mensurar das instituições alcançadas, quais as que estão
regularizadas e quais as áreas de atuação? Tânia respondeu que o que limita o projeto é
a questão tecnológica, ou seja, pode ser acessado pelas ONG’s via internet, mas só
aceita projeto que esteja cadastrado no Recife, porém, um dirigente que tenha um
endereço de referência de Recife também pode cadastrar que é realizado em outro
município. Quanto à situação jurídica das entidades inscritas no projeto, Tânia explicou
que é possível fazer esse levantamento, porque há um campo do cadastro onde pergunta
se a entidade possui CNPJ, mas que a mesma não o tem no momento. Foi ainda
questionado como se dá a formação e como o Transforma Recife se articula com às
demais Políticas Públicas. Foi explicado que não é papel do Transforma, e que, a
inserção que se faz é a partir das demandas das ONG’s, através de parcerias. Quanto à
formação foi dito que é feito um pré agendamento com as instituições e sempre às sextasfeiras é feito o treinamento sobre como usar a Plataforma, de preferência, alguém que
tenha conhecimento e facilidade para manusear o mundo virtual. Também, mensalmente
são realizadas palestras relacionadas com os interesses das ONG’s. por exemplo, agora
haverá uma mentoria sobre planejamento estratégico. Ainda foi perguntado que resultado
se tem registrado desse trabalho. Foi dito que não se tem sistematização dos resultados.
Perguntou- se quantas ONG’S estão cadastradas no Transforma Recife. Tânia respondeu
que o referido programa tem atualmente quatrocentas e oitenta ONG’s cadastradas. Foi
respondido que existe no formulário um campo para avaliação, tanto da ONG como do/a
voluntário/a, no entanto, fez a ressalva de que o ideal é que haja alguém que fique
responsável pela acolhida, orientação e dia a dia do voluntário, para otimizar a atuação.
Encerrada a apresentação, foi agradecido a apresentação. Seguindo a pauta, passou-se
ao último ponto: 3. Informes gerais, que foi iniciado por Lourdinha, informando que a
Câmara Municipal enviou as duas indicações de representantes para compor o Conselho,
dois titulares: Natália de Menudo e Hélio Guabiraba e dois suplentes: Benjamin da Saúde
e Amaro Cipriano. Outro informe é que a Secretária Executiva do CEAS – Conselho
Estadual de Assistência Social prorrogou a eleição. Silvia encaminhou e-mail para as
entidades repassando a informação. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, a
Presidente Maria de Lourdes de Sousa encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta
minutos e, para que tudo fique devidamente documentado, eu, Silvia Marroquim,
Secretária Executiva do CMAS, redigi e digitei a presente ata, que, após lida e achada
conforme, será aprovada pelo Pleno do CMAS.

