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                 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

               SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

            CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Ata de número cento e cinqüenta e sete da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS – de Duque de Caxias, realizada no dia 11 de janeiro de dois mil 

e dezessete, iniciada às catorze horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Direitos Humanos de Duque de Caxias, RJ. 

Conselheiros Presentes 

Marilsa Felomena Conceição SMASDH Governamental 

Érica Lourenço Ricardo SMASDH Governamental 

Lazara Aparecida Rodrigues Penedo SMASDH Governamental 

Márcia Figueira SMASDH Governamental 

Roseli Ramos Duarte SMASDH Governamental 

Clema dos Santos SME Governamental 

Sebastião Gomes Campos APAE Sociedade Civil 

Cláudia de Abreu Brandão Santos Jesus de Nazaré Sociedade Civil 

Adriana Conceição da Silva Nossa Senhora das Graças Sociedade Civil 

Cleide Jane Figueiró de Araújo AMIRES Sociedade Civil 

Siomara de Azevedo ASPAS Sociedade Civil 

Helena Vidal de Fátima da Silva CIREB Sociedade Civil 

Abertura: A Presidente do CMAS, Sra. Cláudia de Abreu Brandão Santos deu inicio a 1 

reunião dando a palavra a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Roseli 2 

Ramos Duarte que diz que está tendo a missão de retomar a pasta da Assistência Social 3 

e Direitos Humanos. Apresenta o Subsecretário Municipal de Assistência Social e 4 

Direitos Humanos, Sr. Marcus Vinicius de Moraes Guimarães que estará trabalhando 5 

em conjunto para que a assistência social esteja cada vez mais fortalecida no nosso 6 

município. Diz ainda que espera que o Fórum de Assistência Social esteja fortalecido 7 

para que a sociedade civil tenha a oportunidade de trazer as demandas ao Conselho para 8 

que juntos possamos deliberar a melhor forma de atender a população. Agradece a 9 

receptividade de todos e passa a palavra ao Subsecretário, Sr. Marcus Vinicius de 10 

Moraes Guimarães. O mesmo diz que seu gabinete estará sempre aberto para ajudar na 11 

medida do possível, tendo em vista que temos enfrentado algumas dificuldades devido a 12 

crise, por isso conta com a colaboração de todos e passa a palavra a Assessora técnica, 13 

Sra. Aline Ferreira Batista Ribeiro que agradece a presença de todos e diz que enquanto 14 

profissional da área almeja uma Secretaria de Assistência Social que venha efetivar os 15 

direitos dos cidadãos e sonha com uma sociedade civil atuante, comprometida para que 16 

possamos articular juntos. A Presidente do CMAS, Senhora Cláudia de Abreu Brandão 17 

Santos faz a leitura da proposta de pauta: Informes: 1 – Apresentação da Secretaria 18 

Executiva. 2 – Aprovação das atas cento e cinqüenta e cinco e cento e cinqüenta e seis. 19 
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3 – CENSO SUAS 2016. 4 – Atualização de atas de composição de Diretoria das 20 

instituições.  ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS: 1 – Encaminhar aos 21 

conselheiros por email, com antecedência, os pontos que deverão ser aprovados no 22 

CMAS. 2 – Reconhecimento do Fórum como instância legítima de parceria. 3 – 23 

Parqueamento. 4 – Questionamento sobre a Prestação de Contas do 3º trimestre. 5 – 24 

Prestação de Contas. 6 – Convênios. 7 – Cancelamento da inscrição do Lar de Maria 25 

Dolores e Meimei. Colocada em votação a Proposta de pauta é aprovada. INFORMES: 26 

2 – A Presidente do CMAS, Senhora Cláudia Abreu Brandão dos Santos faz um 27 

destaque na ata cento e cinqüenta e seis e pergunta quem da Comissão de Orçamento e 28 

Finanças analisou a Prestação de Contas que foi aprovada nesta reunião. A Sra. Camila 29 

Oliveira de Souza diz que a Comissão de Orçamento e Finanças se reuniu, foi feita ata e 30 

assinaram o parecer a Sra. Letícia Teixeira D’Avila - Governamental e Ana Cláudia 31 

Vidal da Silva – Sociedade Civil além de demais presentes. A Presidente do CMAS, 32 

Senhora Cláudia de Abreu Brandão Santos diz que não se sente a vontade de assinar a 33 

resolução porque não estava presente nas reuniões da Comissão e nem na reunião 34 

extraordinária que aprovou o mesmo e pede para que a Vice-Presidente que presidiu a 35 

reunião assine. O Secretário Executivo do CMAS, Sr. Marcelo Costa Lopes Junior diz 36 

que a assinatura da presidente na Resolução é apenas protocolar porque isto já foi 37 

analisado pela comissão de orçamento e finanças e aprovado em reunião pelos 38 

conselheiros. Sugere que a vice-presidente assine para dar prosseguimento e, caso 39 

algum conselheiro queira analisar a Prestação de Contas estarão no CMAS. A Senhora 40 

Cláudia de Abreu Brandão Santos diz que na última ata consta que a Presidente analisou 41 

e aprovou a Prestação de Contas. Como isto não aconteceu pede que seja retirado. A 42 

Sra. Camila Oliveira de Souza explica que só coloca em ata o que realmente foi falado 43 

em reunião. Feita as alterações na ata cento e cinqüenta e seis, a Presidente do CMAS, 44 

Senhora Cláudia de Abreu Brandão Santos coloca em votação as atas cento e cinqüenta 45 

e cinco e cento e cinqüenta e seis sendo aprovadas com três abstenções. 3 – O Secretário 46 

Executivo do CMAS, Sr. Marcelo Costa Lopes Junior diz que ao assumir a Secretaria 47 

Executiva tomou ciência de que o Censo SUAS 2016 não teria sido enviado por 48 

dificuldades no preenchimento do questionário no sistema. Informa ainda que está 49 

entrando em contato com o MDS para saber como irá proceder diante a isto. A 50 

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Sra. Roseli Ramos 51 

Duarte sugere que seja encaminhado um ofício ao Conselho Nacional de Assistência 52 

Social explicando a situação. O Sr. Leandro da Silva Graciolli explica que a Sra. 53 
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Damiana Sarmento Brandão enviou email informando que o sistema estava instável e 54 

não estava conseguindo finalizar o questionário. A Presidente do CMAS, Sra. Claudia 55 

de Abreu Brandão Santos pede para este ponto seja colocado na pauta da próxima 56 

reunião.  4 – O Técnico do CMAS, Sr. Ivan Batista dos Santos solicita que as 57 

instituições que tiveram alteração na ata de diretoria, encaminhem para atualização no 58 

CMAS. ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS: 01 – A Senhora Creusa Maria Silva 59 

de Moraes pede para que os pontos que precisam de mais tempo para analisar sejam 60 

encaminhados com antecedência por email aos conselheiros. 02 – A conselheira Cleide 61 

Jane Figueiró de Araújo diz que o Fórum se sente contemplado com a fala da Secretária 62 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Sra. Roseli Ramos Duarte quanto 63 

ao fortalecimento do Fórum e diz que a maioria das instituições não vão a reunião do 64 

Fórum. 3 – A Sra. Creusa Silva de Moraes diz que este ponto de pauta é justamente por 65 

causa do esvaziamento do Fórum. Lembra que quando havia a divisão do Parqueamento 66 

por meio da presença das instituições no Fórum, as reuniões ficavam lotadas. Porém, o 67 

Parqueamento foi perdido, e pede a Secretária que apóie as instituições para que esta 68 

verba seja resgatada. O Dr. Igor Miranda da Costa da Coordenação Jurídica da 69 

SMASDH explica que houve uma decisão judicial determinando a suspensão 70 

Parqueamento. Diz que entrou em contato com a Procuradoria e os mesmos não sabem 71 

informar como está a decisão judicial. Sra. Claudia de Abreu Brandão Santos pergunta 72 

em quanto está o saldo na conta do Parqueamento pede para este ponto seja colocado na 73 

pauta da próxima reunião. A Presidente do CMAS, Sra. Claudia de Abreu Brandão 74 

Santos pede para que os pontos de pauta 4 e 5 sejam suprimidos da pauta. Colocado em 75 

votação a supressão dos pontos foi aprovada. 6 – O Dr. Flávio Oliveira dos Santos da 76 

Coordenação Jurídica da SMASDH lembra que no final da última gestão foi feita a 77 

renovação de convênios porém, por conta dos tramites, os processos chegaram na 78 

Secretaria de Fazenda vencidos e por isso retornaram para a Secretaria de Assistência 79 

Social sem a assinatura de convênio. A Secretária Municipal de Assistência Social e 80 

Direitos Humanos, Sra. Roseli Ramos Duarte diz que ficou surpresa com a notícia 81 

porque na transição haviam dito que os convênios tinham sido renovados. Diz ainda que 82 

precisará encaminhar todos esses processos de volta a Procuradoria solicitando um 83 

direcionamento e pede que este ponto de pauta seja colocado na pauta da próxima 84 

reunião. 7 – O Técnico do CMAS, Sr. Ivan Batista dos Santos diz que fez duas visitas e 85 

conversou com a representante da instituição Lar de Maria Dolores e Meimei que o 86 

informou que não havia condições de manter a instituição aberta e pediu o 87 
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cancelamento da inscrição da instituição neste CMAS. Diante do fato, a Presidente do 88 

CMAS, Sra. Cláudia de Abreu Brandão Santos coloca em votação o cancelamento da 89 

inscrição do Lar de Maria Dolores e Meimei sendo aprovado por unanimidade. Nada 90 

mais havendo a tratar a Presidente do CMAS, Senhora Cláudia Abreu Brandão Santos 91 

deu por encerrada a reunião de cujos trabalhos foi lavrada a presente ata e segue 92 

assinada pelos conselheiros presentes e por esta Secretária Executiva. 93 


