3ª edição do Mérito CNAS – 2017
Relatório de Atividades
Conselho Municipal de Assistência Social – Maracanaú
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Município/UF
Maracanaú
Nome do Conselho (utilizar mesma nomenclatura do
Conselho Municipal de Assistência
CADSUAS)
Social
E-mail para contato

Nome fantasia para a ação desenvolvida
Data de início das atividades
Periodicidade das atividades
Tempo em que essa iniciativa/ação está em execução
Porte

conselhomunicipal@maracanau.ce.gov.br
Presidência Ampliada do CMAS:
Desenvolvendo ações em Defesa do
SUAS
18/11/2013
Mensalmente
3 anos e 9 meses
GRANDE

DADOS DA NARRATIVA
a) Qual é a situação antes da implementação da ação?
(máximo de 2.400 caracteres)

O CMAS aprovou, em reunião ordinária, no dia 17/10/2013 um novo Regimento Interno
que instituiu o funcionamento das comissões temática e da presidência ampliada, com o
intuito de dar dinamicidade aos processos e matérias analisados pelo colegiado, elaborar
pautas, discutir a pertinência e a relevância de eventos com a participação do CMAS,
dirimir conflitos de atribuições das comissões temáticas, e ainda, definir a condução do
monitoramento das deliberações das conferências, discutir o planejamento de estratégias do
CMAS, monitorar e dar cumprimento ao plano de comunicação e decidir sobre outras
questões que se apresentem. Anteriormente a aprovação do regimento em vigência, as
pautas eram elaboradas pela secretaria executiva a medida que as demandas se
apresentavam, as discussões nas reuniões eram demoradas já que não havia discussão das
matérias previamente, dificultando inclusive as deliberações. Após a presidência ser
estabelecida as matérias passam primeiro por ela e isso trouxe dinamicidade aos processos
e sugestões de ações a serem realizadas pelo colegiado. Dentre elas, ao longo do ano de 2016,
diante do cenário político e econômico do país, as reformas do governo, condições de
trabalho o atendimento e acompanhamento às famílias em situação de
vulnerabilidade/risco se tornaram muito presentes nos encontros e reuniões ordinárias,
provocando a presidência ampliada a se posicionar frente à necessidade de uma ação mais
eficaz do conselho, ressaltando que ações da política de comunicação, inserida no Plano
Decenal 2016-2026, preveem divulgação e fomento a discussão e participação dos usuários
quanto ao funcionamento do SUAS.
Em 08/06/2016 foi realizada a primeira dessas ações, o colegiado do CMAS de Maracanaú
realizou reunião ampliada contando com a participação dos técnicos das unidades de
atendimento da Política de Assistência Social, representantes da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania (SASC), trabalhadores do SUAS, usuários dos serviços, programas,
projetos e benefícios e representantes do CMDCA, CMDPD, CMDM, CMDPI e CONSEA.
O objetivo da reunião foi discutir a conjuntura política do país e os desafios para a
manutenção do SUAS. Após as falas iniciais e os debates foi criada a comissão de
organização de eventos em defesa do SUAS, composta por membros deste conselho e
representantes dos diversos segmentos presentes.
b) Qual foi à intervenção adotada?
(máximo de 2.400 caracteres)

A ação para implantação da presidência ampliada teve início com a formação de uma
comissão composta por membros do conselho que discutiram a proposta de alteração do
Regimento Interno, tomando como norte os regimentos do Conselho Estadual de
Assistência Social do Ceará e do CNAS, optando pela formação das comissões e da
presidência ampliada. Cada comissão elege um coordenador que compõe juntamente com
o/a presidente/a e vice-presidente/a a presidência ampliada, instituída em outubro e
iniciando os trabalhos em novembro de 2013. A partir de então as discussões do colegiado
ganharam mais dinamicidade e resultaram em ações de caráter continuado. Ao longo de

2016 com a presidência ampliada em pleno funcionamento e diante do cenário político e
social, foi discutida uma proposta de ação que fomentasse a participação dos usuários e sua
aproximação com as unidades de atendimento da política de assistência social. Para tanto
foi criada a comissão de organização de eventos em defesa do SUAS que discutiu e elencou
diversas atividades a serem executadas de forma a dar visibilidade às ações dos programas,
projetos, benefícios e serviços desenvolvidos pelos equipamentos do município. Das
propostas aprovadas elencamos os seguintes os eventos:
1. Audiência Pública na Câmara de Vereadores;
2. Caminhada em defesa do SUAS pelas ruas de Maracanaú;
3. Caminhadas nos territórios dos 11 CRAS do município;
4. Convidar movimentos populares para compor a frente em defesa do SUAS;
5. Dia de panfletagem com Nota em Defesa do SUAS;
6. Divulgação nas mídias sociais;
7. Mobilização para participação nos encontros preparatórios para a IX Conferência
Municipal de Assistência Social.
A reunião ampliada que instituiu a comissão de eventos contou com a participação de 300
pessoas. Para realização dos eventos acima a comissão realizou 08 reuniões e encontros
para planejamento e três grandes eventos, bem como a participação na audiência pública
realizada pela Assembleia Legislativa do Ceará em 27/06/2017. A panfletagem distribuiu
cerca de 300 exemplares da nota em defesa do SUAS. Os 11 encontros preparatórios
contaram com a participação de 738 participantes entre conselheiros, representantes da
gestão municipal da política de assistência social, representantes do fórum dos
trabalhadores do SUAS, usuários dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados
pelo município.
c) Qual a contribuição da ação de controle social para a assistência social na localidade?
(máximo de 3.000 caracteres)

Podemos elencar como grande contribuição para o controle social no município:
I – Maior envolvimento e compromisso por parte dos conselheiros, inclusive dos suplentes;
II – Elaboração previa das pautas para as reuniões ordinárias;
III – Agilidade nas discussões dos processos e matérias que passam pelo CMAS;
IV – Discussão de ações gerais cujos pareceres são levados ao colegiado para aprovação.
Além disso, no tocante as ações especificas de divulgação e defesa do SUAS, estas
contribuíram para dar conhecimento à sociedade quanto ao funcionamento do CMAS e sua
importância no que diz respeito ao controle social no município. Além disso, as ações da
comissão em defesa do SUAS fizeram coro ao movimento de caráter estadual e nacional,
contribuíram ativamente para o debate quanto ao contexto político e social, especialmente

porque envolveu os usuários, fazendo-os ver a dimensão dos serviços ofertados pelos CRAS
e pelo CREAS, para além das políticas de transferência de renda e do Cadastro Único; e
ainda fomentou a participação dos usuários nos espaços de discussão e deliberação quanto
à política, trazendo um saldo positivo inclusive nos encontros preparatórios e na
conferência municipal de assistência social, realizados em junho e julho de 2017.Como
resultados objetivos temos: 170 pessoas assinaram o manifesto para a criação da Frente
Parlamentar em defesa do SUAS; cerca de 250 pessoas participaram da caminhada pelas
ruas da cidade e 187 pessoas participaram da audiência pública na câmara de vereadores; a
delegação do município que compareceu a audiência pública na Assembleia Legislativa do
Ceará contava com uma representação de dez pessoas; a panfletagem distribuiu cerca de
300 exemplares da nota em defesa do SUAS; os 11 encontros preparatórios contaram com a
participação de 738 participantes entre conselheiros, representantes da gestão municipal da
política de assistência social, representantes do fórum dos trabalhadores do SUAS, usuários
dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pelo município; foram produzidas
uma esquete teatral que tem se apresentado em diferentes eventos no estado do Ceará, em
que jovens discutem a importância da manutenção das ações dos CRAS; em todos os
encontros preparatório para a IX Conferência Municipal de Assistência Social os usuários
participaram ativamente da discussão e contribuíram na construção de musicas, poesias e
um jogral em que se discutem a participação, a garantia de direitos e o pleno
funcionamento da Politica de Assistência Social

a) Histórico: Faça uma breve descrição da
situação/desafio anterior à intervenção,
enfatizando a oportunidade percebida e os
desafios encontrados. Aponte os fatores que
impulsionaram o desenvolvimento da
atividade.

b) Intervenção adotada: Sugere-se uma narrativa que
aponte os investimentos necessários para o desenvolvimento
da atividade, as pessoas e os recursos financeiros envolvidos,
materiais empregados, etc. É relevante indicar a data de
início da atividade; as atividades já desenvolvidas, as
perspectivas de continuidade, etc. É também interessante
apontar as dificuldades encontradas para a ação e como
foram enfrentadas pelo Conselho.

c) Ação de controle social: Inicie com uma retomada descritiva e genérica da
ação (resumo contendo identificação do conselho, nome fantasia da ação e breve
descrição sobre o que foi feito apontando a principal questão enfrentada). Além
disso, indique porque a ação merece destaque (aponte alguns resultados ou
consequências, e aponte lições aprendidas com a ação).

