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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 setenta e seis da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS – de Duque de Caxias, realizada no dia 05 de dezembro 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 

Roseli Ramos Duarte Fernandes SMASDH Governamental 

Marcia Sanches Braga Figueira SMASDH Governamental 

Solange Gorette da Silva SMASDH Governamental 

Marilsa Conceição Felomena SMASDH Governamental 

Érica Lourenço Ricardo SMASDH Governamental 

Thereza C. S. de Miranda SMASDH Governamental 

Valéria Alves de Souza Inácio SMASDH Governamental 

Izabel Regina Docek de Faria SME Governamental 

Carlos Henrique Borsato Guimarães SMF Governamental 

Jane Bernardes SMS Governamental 

Maria da Glória Oliveira Galvão Servidores de Cristo Sociedade Civil 

Sebastião Gomes Campos APAE Sociedade Civil 

Christianne C. Monteiro Meirelles AMIRES Sociedade Civil 

Eunice Rodrigues de Mello Magalhães CCNSG Sociedade Civil 

Claudia Abreu Brandão Santos Jesus de Nazaré Sociedade Civil 

Elizete Baptista Vicente CIREB Sociedade Civil 

Siomara de Azevedo  ASPAS Sociedade Civil 

Abertura: A Presidente do CMAS, Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes deu início a 1 

reunião ordinária com a seguinte proposta de pauta: ASSUNTOS A SEREM 2 

DELIBERADOS: 1) Leitura e aprovação da pauta. 2) Aprovação ata 175. 3) 3 

Capacitação de conselheiros – Março/Abril/2018 utilização do recurso IGD. 4) Pacto de 4 

Aprimoramento. 5) Representação da Sociedade Civil que compõe o CMAS para o 5 

Comitê de Política de Erradicação de Subregistro civil de nascimento e ampliação do 6 

acesso a documentação básica. 6) 2ª via do Certificado Casa de Fraternidade Francisco 7 

de Assis. INFORMES: 1- Prorrogação do MROSC. 2- Esclarecimento sobre a 8 

solicitação do Título de eleitor no Sistema SUAS. 3- Ações do BPC. 4 – Chamamento 9 

Público do ACESSUAS. 5- Marcação de reunião com o Fórum. 6 – Resposta do Fórum 10 

sobre as barracas na praça. 7- Ofício 2.387/2017/MDS – Ajuste Prestação de Contas. 8- 11 

Apresentação da Secretaria Executiva do relatório de atividades das Comissões no 12 

exercício de 2017. ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS: 1) Colocada em 13 

votação a proposta de pauta é aprovada com acréscimo de um informe do Fórum. 2) 14 

Colocada em votação a aprovação da ata 175, a mesma foi aprovada por unanimidade. 15 
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3) A presidente do CMAS informou que terá capacitação para os conselheiros, que será 16 

designada para aqueles conselheiros que fazem parte do Conselho Municipal de 17 

Assistência Social e participante do Fórum, mas ressalta que a capacitação não será 18 

impeditiva para as demais instituição. A vice-presidente Sra Claúdia Abreu ressaltou  19 

que foi deliberado na XIII Conferência de Assistência Social que todos os conselheiros 20 

e funcionários das instituições cadastradas no CMAS fizessem parte das capacitações. A 21 

presidente do CMAS, sra Roseli Ramos Duarte informa que baseando-se no que a lei já 22 

preconiza o CMAS precisa utilizar no mínimo 3% do IGD para fortalecimento do 23 

mesmo, que seria as capacitações e materiais de insumo. 4) A presidente do CMAS,  24 

Sra Roseli Ramos Duarte fala sobre o pacto de aprimoramento que vem descrito na 25 

Resolução 02/2017, que neste pacto deve-se ter o envolvimento da Sociedade Civil com 26 

o Gestão para que as políticas sociais do município estejam alinhadas neste pacto; 27 

passando a palavra para a Conselheira sra Christianne C. Monteiro que cumprimenta a 28 

mesa e plenária e informa que a mesma vem discutindo no fórum para que o mesmo 29 

possa participar mais da Gestão até mesmo para um controle social melhor, que o pacto 30 

de aprimoramento é basicamente essa afirmação da sociedade civil e Gestão para poder 31 

montar um fluxo aberto de um trabalho pois vai facilitar muito tanto para as instituições 32 

quanto para a sociedade Caxiense, sabendo que o Governo também vai se aprimorar 33 

mais e vai deixar com que as ações fluam com mais facilidade. Passando a palavra para 34 

a Diretora da Proteção Social Básica Sra. Márcia que cumprimenta a mesa e plenária e 35 

fala que o pacto de aprimoramento ....(ou resolução).... tem alguns direcionamentos 36 

específicos ao estado tendo questões que é direcionada aos municípios e outras ao 37 

Estado, pois o MSD diz que o Estado tem que cumprir com algumas questões como o 38 

cofinanciamento, o suporte na organização dos municípios e outras questões, que a 39 

resolução 02/2017 vem informando, finaliza dizendo que a resolução deixa clara que o 40 

Estado também tem a sua parte à cumprir. Dando andamento aos trabalhos a presidente 41 

Sra, Roseli Ramos Duarte diz que no momento o CMAS está construindo a Plano 42 

Municipal de Assistência Social que nos últimos quatros anos o CMAS ficou 43 

descoberto “sem o plano” que no momento tem uma comissão de elaboração do plano 44 

municipal, que a proposto da gestão ao CMAS é que o pacto de aprimoramento esteja 45 

alinhado com o que esta sendo construído dentro do plano municipal. Colocada em 46 

votação  que o pacto de aprimoramento seja alinhado a construção do plano é aprovado 47 

por unanimidade. 5) A Presidente Roseli Duarte diz que tomou conhecimento a algum 48 

tempo atrás a existência de um decreto do antigo prefeito do ano de 2013 e duas 49 
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portarias de 2015 e 2016 fazendo a comparação do comitê do sub registro, por este 50 

motivo a mesma acha pertinente a gestão cumprir o que esta no decreto; o decreto diz 51 

que tem que ter uma resolução da gestão para que pudesse fazer o encaminhamento em 52 

relação a esta composição, que já foi dada entrada pelo conselho, que essa composição 53 

tem que ser definida pela Secretária Municipal de Assistência Social de Direitos 54 

Humanos, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, CMDCA, 55 

Conselho Tutelar, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Defensoria pública 56 

do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e até oito 57 

entidades da sociedade civil, considerando que as entidades não governamentais serão 58 

selecionadas após a resolução da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 59 

Humanos a secretaria resolve; solicitar o CMAS a indicação de quatro Instituições da 60 

Organização Civil que também estejam registrada no CMDCA para compor a 61 

representação do Comitê Gestor Municipal de políticas da erradicação do sub registro 62 

geral de nascimento e ampliação do acesso a documentação básica. Parágrafo único, 63 

entende-se que por entidade e organizações da secretaria municipal de assistência social 64 

aquelas que seus atos constitutivos definirem expressamente sua natureza, objetivo, 65 

missão e público alvo de acordo com as disposições da lei 8.742 de 07 de dezembro de 66 

1993 LOAS e suas alterações. A presidente sra. Roseli Duarte perguntou quais 67 

Instituições gostaria de participar da Comissão e somente a Instituição Nossa Senhora 68 

das Graças, AMIRES e ........................... se manifestaram. 6) O Técnico do CMAS Sr. 69 

Ivan Batista Informou que de acordo com a resolução 127 que foi aprovada na plenária 70 

anterior o CMAS será emitir a 2ª via certificado que virá descriminando as atividades da 71 

Instituição. Colocada em votação a concessão da segunda via do Certificação da Casa 72 

de Fraternidade Francisco de Assis de acordo com a resolução 127/CMAS sendo 73 

aprovado por unanimidade. INFORMES: 1 – O Dr. Windson esclarece que foi 74 

marcado uma data para entrega das propostas mas que só apareceram nove Instituições 75 

interessada sendo que o .......... poderia atender até vinte e uma Instituições e por isso foi 76 

prorrogado a data para entrega de novas proposta até o dia 12 de dezembro ás 10h para 77 

as Instituições que ainda não trouxeram seus projetos, tendo em vista, que os envelopes 78 

das Instituições que já entregaram as propostas se encontram fechados e serão abertos 79 

com os demais envelopes no dia 12 de dezembro. 2) A Assistente Social da Proteção 80 

Social Básica Sra. Érika cumprimentou a mesa e a plenária e esclarece que conforme foi 81 

mencionado na reunião anterior o sistema do MDS que solicita as informações para 82 

preenchimento do questionário, como, nome, data de nascimento, sexo, CPF, 83 
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escolaridade, número do titulo de eleitor, zona, seção, email e telefone. 3)A Presidente 84 

do CMAS, Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes distribuiu cronograma do mutirão do 85 

BPC do dia 06 de dezembro estará no 1º Distrito no CRAS Centenário, 2º Distrito 86 

CRAS Pilar e CRAS Primavera, 3º Distrito CRAS Morabi e no 4º Distrito na Igreja 87 

Medodista. 4) A Presidente do CMAS, Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes diz que foi 88 

feito um chamamento público para que instituições se candidatar em relação ao 89 

ACESSUAS no mesmo período do MIROSC. Porém, houve apenas uma instituição 90 

com o perfil. 5) ..... 6)A Presidente do CMAS, Sra. Roseli Informa que sobre as barracas 91 

na praça o Secretário Executivo esta com a resposta do Fórum que será anexada ao 92 

processo.7) O Sr. Carlos”financeiro” informa que recebeu dois ofícios que seria um para 93 

o Exmo Prefeito Washington Reis e o outro endereçado ao CMAS com o seguinte teor, 94 

que seria a prestação de contas de 2012 que a Controladoria geral da união detectou 95 

algumas divergências nas contas, informamos via Ofício a Secretaria municipal de 96 

Fazenda que seria devolvido ao Fundo Nacional o valor de R$ 133.724,42 reais da 97 

conta     , na segunda conta ........a auditoria feita pelo MDS detectou  que uma parte do 98 

recurso foi destinada ao Conselho Tutelar, recursos esses que não poderiam ser 99 

utilizados para quaisquer despesas com o Conselho Tutelar o valor apurado pela 100 

Controladoria geral foi de R$33.644,46 que será devolvidos fonte 00, pela fonte do 101 

Tesouro, cabe ressaltar que as providencias já foram tomadas para sanar os problemas. 102 

A vice-presidente Sra Claudia informou que a Conselheira Sra Iracema embarcou para 103 

Brasília para representar Duque de Caxias na Conferência nacional. A Presidente do 104 

CMAS, Sra. Roseli coloca em votação a solicitação da vice-presidente Sra. Claudia 105 

Abreu, para que seja feita uma reunião extraordinária no mês de janeiro mas não foi 106 

aprovada pela plenária. O secretário executivo Sra. Marcelo leu o relatório final da 107 

Secretária Executiva.  Nada mais havendo a tratar a Presidente do CMAS, Senhora 108 

Roseli Ramos Duarte Fernandes deu por encerrada a reunião de cujos trabalhos foi 109 

lavrada a presente ata e segue assinada pelos conselheiros presentes e por este 110 

Secretário Executivo. 111 


