
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 29.08.2017.  Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de
agosto de 2017, convocada para as oito horas, ocorreu a reunião ordinária do CMAS, em sua
sede, na Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas/SP.  Presentes: A)  Conselheiros
representantes da Sociedade Civil – pelas Entidades de Assistência Social – Titulares: Amanda
Cristina  Fabri  Donadon Pedrini,  Celina  da  Costa  Dias  Silva  (Presidente  do CMAS)  e  Juliana
Aparecida Vieira da Silva -  Suplentes:  Josefa Hermínia Rodrigues Guirau,  Paulino Massamori
Sashimoto  e  Simone de  Oliveira  Prates  e,  pelos  usuários  ou  representantes  de  usuários  da
assistência social – Titulares: Valquírio Augusto Cavedini, Célia Elízia Marinho dos Santos e Joana
Júlia de Rezende Tripoloni. B) Conselheiros representantes do Poder Público – pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar - Titular: Raquel Aline Mazzi Batista (Vice-
presidente do CMAS), - Suplente: Matheus Ifanger Albrecht; pela Secretaria Municipal de Cultura -
Titular:  Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa -  Suplente:  Renata Alexsandra da Silva;  pela
Secretaria  Municipal  de  Educação -  Titular:  Maria  da Graça Ávila  Siqueira  de Carvalho;  pela
Secretaria Municipal de Finanças - Titular: José Fernandes Ongaratto; pela Secretaria Municipal
de Habitação -  Titular:  Eliete  Federico  Adão;  pela  Secretaria  Municipal  de Saúde -  Suplente:
Vanilda Nunes Avelar Cunha e, pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Titular: Andrea
Janotte  Farina.  C)  Justificativas de ausência:  Josefa  Hermínia  Rodrigues Guirau,  Leonardo
Duart  Bastos,  Maria  Izilda  Campos  Stoqui,  Pâmela  Cristina  Pereira,  Niraldo  José  da  Silva,
Guztavo Henrique Zuccato,  Sueli  Patane Maraxlet,  Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira,  Adilson
Gomes Pereira, Márcia Adriana Cardoso Moreno e Vicente Porto Vilela. Realizado o levantamento
de presenças,  assumiram a titularidade “ad hoc” as conselheiras suplentes:  Renata e Vanilda
(pelo Poder Público).  As conselheiras Elaine,  Maria da Graça e Andréia justificaram o atraso.
Deliberação das Atas –  A presidente  Celina  colocou em votação a  ata referente  a  Reunião
Ordinária  realizada  no  dia  vinte  e  cinco  de  julho  de  2017 que,  lida  anteriormente  pelos
conselheiros, foi  APROVADA com cinco votos a favor, cinco abstenções, nenhum voto contrário
ou voto nulo. Comissão de Política e Legislação - A conselheira Amanda relatou que a comissão
se reuniu no dia oito de agosto e que esteve presente a senhora Zuleika Carneiro, coordenadora
setorial da Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança
Alimentar  -  SMASA,  para  esclarecer  sobre a  alteração de endereço da construção do CRAS
Campos Elíseos para o CRAS Satélite, referente a emenda parlamentar do deputado Luiz Lauro
Filho. Amanda relatou que esta solicitação foi para realizar melhorias no CRAS que funciona em
espaço  inadequado,  que  está  em  estado  físico  precário  e  com  crescente  demanda  de
atendimento. A comissão emitiu parecer favorável e, em regime de votação foi APROVADA com
dez votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Amanda relatou sobre
o ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP, com proposta
de alteração do art. 165, XIX da Instrução nº 02/2016 e que foi encaminhado ofício à Secretaria
Municipal  de  Assistência  Social  e  Segurança  Alimentar  -  SMASA,  solicitando  manifestação  e
parecer da Procuradoria Descentralizada. Foi encaminhado convite ao senhor Lucínio, advogado
da rede socioassistencial, para participar da próxima reunião da Comissão que abordará essa
pauta.  Amanda  relatou  sobre  o  ofício  recebido  da  Diretoria  Regional  de  Assistência  e
Desenvolvimento Social - DRADS, referente ao Plano de Aplicação das Ações Estratégicas do
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e que a comissão solicitou a presença da
responsável por esse Programa na SMASA, na reunião extraordinária da comissão a ser realizada
no dia vinte e dois de agosto, para esclarecimentos. A Comissão encaminhou ofício à SMASA
convidando um representante desta pasta, a participar de reunião no dia doze de setembro, para
esclarecimentos do Grupo de Trabalho constituído sobre estudo de remuneração de gestantes
após a implantação da lei 13.019/14. Amanda relatou que foi comunicada a saída da senhora
Janete Aparecida Giorgette Valente, Secretária da SMASA e que foi nomeada a senhora Eliane
Jocelaine Pereira, para assumir esta Secretaria. Amanda relatou que a comissão se reuniu no dia
vinte e dois de agosto e contou com a presença da senhora Maria Angélica, coordenadora setorial
de  Proteção  Social  Especial  de  Média  Complexidade,  da  SMASA,  que  explicou  sobre  o
Planejamento das Ações do PETI em 2017 e sobre o recurso solicitado para este Programa, que
ainda não foi  gasto.  A Comissão,  após análise das informações apresentadas,  emitiu  parecer
favorável  ao  Plano  de  Aplicação  dos  Recursos  referentes  ao  cofinanciamento  das  Ações
estratégicas do PETI e, em regime de votação foi APROVADO com dez votos a favor, nenhuma
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abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Comissão de Finanças e Orçamento - Raquel
relatou que a comissão se reuniu no dia oito de agosto e explicou que o conselheiro Matheus,
coordenador da comissão estava em férias. Raquel falou que a senhora Ana, representante da
Coordenadoria Setorial de Fundos da SMASA esclareceu dúvidas sobre os relatórios contábeis do
Fundo Municipal de Assistência Social e que foram analisados os demonstrativos financeiros, os
relatórios das receitas de 2017, o demonstrativo referente aos três por cento do Bolsa Família e
do IGD-SUAS e o balancete contábil acumulado de 2016, detalhado por conta corrente. Raquel
explicou que o conselheiro, Sr. Valquírio, auxiliou no entendimento desses documentos. Raquel
disponibilizou os documentos, caso alguém permanecesse com alguma dúvida. Após analisado o
demonstrativo financeiro e o balancete contábil referente ao mês de maio de 2017, a comissão
emitiu parecer favorável e, em regime de votação foi  APROVADO com dez votos a favor, uma
abstenção,  nenhum voto  contrário  ou voto  nulo.  Raquel  informou que existe um recurso que
sempre é devolvido pelas entidades no final de vigência de cada parceria, e utilizado para pela
Secretaria em outras demandas. Raquel explicou que foi solicitado esclarecimentos à SMASA,
sobre esses recursos devolvidos dos convênios e parcerias no ano de 2016, considerando os
valores  repassados,  devolvidos  e  os  respectivos  motivos,  especificados  por  serviço  e  por
entidade.  Comissão  de  Inscrição  e  Normas  -  Amanda  explicou  que  a  conselheira  Raquel,
relatora dessa comissão estava em férias e que a comissão se reuniu no dia primeiro de agosto,
tendo como pauta a análise dos Planos de Ação e Relatórios de Atividades das renovações de
inscrição com pendências e dos novos pedidos de inscrição.  Amanda falou que foi  agendada
reunião com a Funcamp, a pedido, para esclarecimentos quanto a inscrição no Conselho, mas a
entidade  não  compareceu.  Amanda  relatou  que  foi  agendada  visita  técnica  à  entidade  Os
Seareiros  e  à  entidade  Associação  Beneficente  Salém.  Esteve  presente  na  reunião,  o
representante legal da entidade Aldeias Infantis para esclarecimentos quanto ao atraso na entrega
dos  documentos  para  renovação  de  inscrição,  que  encaminhará  novo  ofício  contendo  as
explanações. Foi agendada reunião, a pedido, com a entidade Centro Integrado de Artes e Ofício
Professora Dirce Simões - CIAO para o dia cinco de setembro. Foi encaminhado e-mail resposta à
DRADS, que solicitou declaração anual das entidades inscritas neste Conselho. Foi agendada
reunião com a entidade Fundação Jari para o dia cinco de setembro, para esclarecimentos sobre
inscrição da entidade no Conselho. A presidente Celina explicou que os pedidos de inscrição no
Conselho têm aumentado, devido a vinculação feita pela SANASA, da isenção de tarifa da água,
com a inscrição no CMAS, e que anteriormente era vinculada à extinta Secretaria de Promoção
Social. Celina relatou que a comissão se reuniu no dia quatorze de agosto com representantes da
entidade Fundação Jari, que se comprometeram a presentar documentação complementar para
anexar  ao processo de solicitação de inscrição,  e que será analisado oportunamente.  Raquel
relatou sobre a necessidade de formar uma comissão e realizar eleição complementar para as
duas vagas de titulares e três vagas de suplentes, no segmente profissionais ou Órgãos de Classe
ligados à área da Assistência Social e de três vagas, no segmento Usuários ou representantes de
usuários da Assistência Social.  Os conselheiros Valquírio,  Matheus e Juliana se dispuseram a
formar este Grupo de Trabalho. Raquel relatou que a entidade  Instituição Assistencial Dias da
Cruz solicitou o cancelamento da inscrição número 106S, referente ao Serviço de Convivência e
Fortalecimento de 15 a 24 anos e 11 meses, pois estão atendendo esse público no Serviço de
Convivência Inclusivo e Intergeracional, já inscrito no Conselho sobre outro número. A comissão
emitiu  parecer  favorável  e,  em regime  de  votação  foi  APROVADO com onze  votos  a  favor,
nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Raquel relatou que os documentos para
renovação de inscrição da entidade Associação Beneficente Salém, estavam em análise pela
Comissão e, em reunião e visita à entidade foram apontadas algumas questões e que os mesmos
se comprometeram a adequá-las e, em regime de votação foi  APROVADA com onze votos a
favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Raquel relatou que, após análise
dos documentos para renovação de inscrição da entidade Associação Franciscana de Assistência
Social  Coração de Maria  -  AFASCOM,  do Serviço  de Acolhimento  Institucional  para  Pessoas
Idosas e do Serviço Especializado de Proteção Social  à  Famílias -  SESF, a comissão emitiu
parecer favorável e, em regime de votação foi  APROVADA com onze votos a favor, nenhuma
abstenção,  nenhum voto  contrário  ou voto  nulo.  Celina  esclareceu que todos os  documentos
apresentados  nesta  Comissão,  por  ética,  não  são  analisados  pelo  conselheiro  pertencente  a
entidade solicitante, que outro conselheiro examina. Raquel relatou que a entidade Aldeias Infantis
SOS Brasil entregou os documentos para renovação de inscrição fora do prazo e, a comissão
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convocou  a  entidade  para  reunião,  foi  justificado  que  houve  substituição  da  coordenação  e,
considerando o caráter do serviço executado, que são as Casas Lares funcionando vinte e quatro
horas  para  as  crianças  que  são  destituídas  do  lar,  a  qualidade  avaliada  pelo  relatório  de
monitoramento elaborado,  a pedido da Comissão,  para a Coordenadoria  de Monitoramento e
Avaliação,  da SMASA e,  considerando o vínculo com os usuários,  a comissão emitiu parecer
favorável a  renovação de inscrição e, em regime de votação foi  APROVADA com onze votos a
favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Raquel relatou que, após análise
da documentação apresentada para  renovação de inscrição da entidade Centro Espírita Allan
Kardec, a comissão emitiu parecer favorável e, em regime de votação foi APROVADA com onze
votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Raquel sugeriu relatar
“por grupos de entidade”, que foi acatado. Raquel relatou que, após esclarecimentos e análise dos
documentos apresentados, a comissão emitiu parecer favorável a  renovação de inscrição das
entidades: Associação do Pão dos Pobres de Santos Antônio, Associação de Apoio a Portadores
de AIDS Esperança e Vida e Centro de Educação Especial Síndrome de Down e, em regime de
votação foram APROVADAS com onze votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário
ou voto nulo. Raquel relatou que, após esclarecimentos e análise dos documentos apresentados
para  renovação de inscrição com alteração de endereços de serviços  das entidades:  CPTI  -
Centro  Promocional  Tia  Ileide  e  Obra  Social  São  João  Bosco, a  comissão  emitiu  pareceres
favoráveis  e,  em regime de  votação  foram  APROVADAS com onze  votos  a  favor,  nenhuma
abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Raquel relatou que a entidade Centro Assistencial
Santa Rita de Cássia solicitou  alteração da razão social para Centro Educacional e Assistencial
Cândida Penteado de Queiroz Martins e a comissão emitiu parecer favorável e, em regime de
votação foi APROVADA com onze votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou
voto nulo. Comissão do BPC e Comissão do Bolsa Família – A conselheira Eliete falou que as
comissões se reuniram no dia dezessete de agosto. Eliete relatou que a comissão do BPC fez a
leitura das recomendações para  o  Estado e  para  a União,  que trouxe uma reflexão sobre a
verdadeira participação dos usuários. Eliete falou que a senhora Regina, coordenadora do BPC
informou que nos dias doze, treze e quatorze de setembro haverá encontro das metrópoles, onde
será  colocado  a  necessidade  de  discutir  critérios  para  o  idoso,  nos  casos  de  concessão  do
Benefício de Prestação Continuada e que o cadastramento dos idosos que recebem o benefício,
iniciará na região Leste, no mês de setembro, no Clube do Gêneses, no dia seis de setembro e
que as outras regiões não possuem calendário para início dos cadastramentos. Eliete relatou que
o cadastramento é obrigatório para todos os idosos e que na próxima reunião da comissão terá a
presença do responsável pelo Serviço de Vigilância Socioassistencial para discussão do uso do
IGD-Bolsa Família. Eliete relatou que na Comissão do Bolsa Família foi informado sobre o projeto
Seja Digital, com distribuição de conversor para as famílias inscritas no Cadastro Único e que as
pessoas podem solicitar através do número 147 ou pelo site: www.sejadigital.com.br. Eliete relatou
que  o  projeto  chuveiro  inteligente,  da  Companhia  Paulista  de  Força  e  Luz  -  CPFL que  visa
distribuir chuveiros econômicos será, prioritariamente, para o público que recebe o Bolsa Família.
Eliete falou que continua aguardando desde o início do ano, a presença da diretora da Saúde para
esclarecimentos  sobre  a  negativa  obrigatória,  por  escrito,  de  que  o  INSS está  solicitando às
famílias que custeiam medicamentos com recursos próprios. Eliete explicou que o INSS solicita
comprovação, por escrito, de que o medicamento não está disponível na rede.  Comissão de
Interface e Articulação e Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação -
Amanda relatou que foi proposto, articular a formação dos conselheiros com a Professora Luciana
Ferreira  Tatagiba,  do Instituto  de Filosofia  e  Ciências  Humanas  da Universidade  Estadual  de
Campinas - Unicamp sobre controle social, averiguando a possibilidade de utilização de recursos
IGD-BF, junto ao jurídico da SMASA. Amanda relatou sobre a proposta de constituir um Grupo de
Trabalho para um espaço de formação livre em educação popular e políticas públicas. Informes -
A conselheira Joana informou que a Rede Abraço realizará evento no dia vinte e dois de outubro
das oito às quatorze horas, na Paróquia Santa Mônica, no Jardim Santa Mônica e convidou a
todos a participarem. Joana explicou que a Rede Abraço é união das entidades na região dos
Amarais, Centros de Saúde e escolas e que neste evento serão apresentados à população, os
seus trabalhos. A convidada Ana Lídia, representante da FEAC informou que será realizado no dia
quatorze de setembro, das oito horas e trinta minutos até as doze horas, na FEAC, um worshop
sobre pessoa com deficiência e pertencimento no território no âmbito da Assistência Social, que
faz  parte  do  programa de  mobilização  para  autonomia.  Celina  falou  que  as  Propostas  e  as

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

http://www.sejadigital.com.br/


Moções deliberadas na XII Conferência Municipal de Assistência Social, deverão ser publicizadas
por este CMAS. Matheus fez a leitura da minuta da resolução contendo  as deliberações da XII
Conferência Municipal de Assistência Social e, em regime de votação foi APROVADA com doze
votos  a  favor,  nenhuma abstenção,  nenhum voto  contrário  ou  voto  nulo.  Não  havendo  mais
assuntos a tratar, a presidente Celina da Costa Dias Silva encerrou a reunião e eu, Mônica de
Lourenço Rocha, Secretária Executiva do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, segue assinada. Campinas, vinte e nove
de agosto de 2017.
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