
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas,  em 26.09.2017.  Aos  vinte  e  seis  dias  do  mês  de
setembro 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: Celina
da Costa Dias Silva (Presidente do CMAS), Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini e Juliana
Aparecida Vieira da Silva - Suplentes:  Simone de Oliveira Prates,  Josefa Hermínia Rodrigues
Guirau e Paulino Massamori Sashimoto; pelos Profissionais ou Órgãos de Classe ligados à área
de  Assistência  Social  -  Titular:  Leonardo  Duart  Bastos,  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 Assuntos Jurídicos - Titular: Barbara Camila Silvino Bellon; pela Secretaria Municipal
de Cultura  -  Suplente:  Renata  Alexsandra da Silva;  pela  Secretaria  Municipal  de Educação -
Titular:  Maria  da Graça Ávila  Siqueira  de Carvalho;  pela  Secretaria  Municipal  de Habitação -
Suplente: Sueli Patane Maraxlet; pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - Suplente: Adilson
Gomes Pereira; pela Secretaria Municipal de Saúde - Titular: Márcia Adriana Cardoso Moreno;
Suplente: Vanilda Nunes Avelar Cunha e, pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Titular:
Andrea Janotte Farina.  C) Justificativas de ausência: Pâmela Cristina Pereira, Elaine Cristina
Garcia Ramos de Sousa, Niraldo José da Silva, José Fernandes Ongaratto, Guztavo Henrique
Zuccato, Eliete Federico, Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira e Vicente Porto Vilela. Realizado o
levantamento de presenças, assumiram a titularidade “ad hoc” os conselheiros suplentes: Renata,
Sueli  e  Adilson (pelo Poder  Público).  Os conselheiros Leonardo,  Valquírio,  Barbara,  Maria da
Graça e Andréia justificaram o atraso. A conselheira Barbara precisou sair mais cedo. Deliberação
das Atas – Foi colocado em votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia vinte e
nove de agosto de 2017 que, lida anteriormente pelos conselheiros, foi  APROVADA com nove
votos  a  favor,  nenhuma abstenção,  nenhum voto  contrário  ou nulo.  Comissão de Política  e
Legislação - A conselheira Juliana fez a leitura do relato da reunião realizada no dia doze de
setembro  que  teve  como  pauta  a  licença  maternidade  e  verbas  rescisórias  e  o  parecer  da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar - SMASA sobre a Resolução nº
02/2016  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo  -  TCE/SP.  A  coordenadora  do
Departamento de Prestação de Contas da SMASA, senhora Michele esteve presente na reunião
da comissão e explicou que, sobre a licença maternidade e verbas rescisórias os processos estão
aguardando a análise de um Grupo de Trabalho intersecretarias, com proposta de elaboração de
decreto e manual que detalhe o funcionamento. Juliana relatou que a Comissão decidiu compor
um Grupo de Trabalho para discutir as consequências do Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil - MROSC e foi agendado reunião para o dia dezenove de setembro. Juliana falou
sobre o parecer da procuradoria jurídica descentralizada da SMASA de alteração do inciso da
resolução nº 02/2016 do TCE, que ainda não está em vigência, e o senhor Lucílio,  advogado
representante da sociedade civil, pediu para estudar melhor o processo para que possa emitir um
parecer. Juliana fez a leitura do relato da reunião realizada no dia dezenove de setembro e teve
como pauta o MROSC e os impactos na política dos municípios, dando continuidade na última
reunião  da  comissão  e  ficou  decidido  a  elaboração  de  documentos  à  SMASA,  sugerindo  a
prorrogação do atual termo de parceria e a construção para os próximos termos, com prazo de
cinco anos,  bem como a participação deste CMAS nas discussões da lei  nº  13.019/2014 no
município e a elaboração de uma moção sobre os impactos desta lei na política da assistência
social, para a Conferência Estadual de Assistência Social. A comissão solicitou a convocação dos
conselhos municipais de assistência social da região metropolitana de Campinas para discutir na
Comissão de Interface e Articulação, a implementação do MROSC e seus impactos na política da
Assistência Social.  Comissão de Finanças e Orçamento - Raquel relatou que a comissão se
reuniu  no dia  doze  de setembro,  contou com a presença  da senhora  Ana,  representante  da
Coordenadoria Setorial de Fundos da SMASA, foram analisados o demonstrativo financeiros e o
balancete  contábil,  referentes  ao mês de  junho de 2017 e  que  a  comissão  emitiu  o  parecer
favorável e, em regime de votação foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção,
nenhum voto contrário ou voto nulo. Comissão de Inscrição e Normas - Raquel explicou que a
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comissão  se  reuniu  no  dia  cinco  de  setembro  e  que  atenderam  diversas  entidades  para
esclarecimentos sobre inscrição. Raquel relatou que a comissão recebeu a senhora Carina da
empresa Yoseph, que realiza desenvolvimento de um aplicativo para doações à entidades e foi
orientada a procurar diretamente as entidades, uma vez que não é competência deste Conselho
fazer a divulgação destas ferramentas. Raquel relatou que a comissão se reuniu no dia vinte e
dois de setembro, foram analisados diversos documentos e agendada visitas técnicas. Raquel
relatou  que  a  renovação  de  inscrição  da  entidade  Centro  Promocional  Nossa  Senhora  da
Visitação,  que  atende  o Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  -  Centro  de  Convivência
Inclusivo e Intergeracional em todas as faixas etárias, foi publicado indevidamente e a comissão
sugeriu a republicação da Resolução de renovação de inscrição desta entidade que, em regime
de votação foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário
ou voto nulo. Raquel informou sobre esclarecimentos solicitados à entidade Aldeias Infantis SOS
Brasil, de usuários que deixaram de atender no SCFV de 06 a 14 anos e 11 meses, executado no
Parque da Floresta e foi explicado que os mesmos foram transferidos para outras entidades do
entorno, não havendo desassistência. Raquel relatou que a entidade  Instituto de Pernas Pro Ar
solicitou  inscrição  para  o  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  -  Centro  de
Convivência Inclusivo e Intergeracional, foi realizado visita técnica e a comissão emitiu parecer
favorável e, em regime de votação foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção,
nenhum  voto  contrário  ou  voto  nulo.  Raquel  relatou  que  a  entidade  Fundação  Jari  solicitou
inscrição para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência
Inclusivo e Intergeracional que, após análise dos documentos e visita técnica a comissão emitiu
parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADO com treze votos a favor, nenhuma
abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Raquel relatou que a entidade Grupo Espírita Luz
Eterna  solicitou  inscrição e,  após  análise  da  documentação,  a  comissão  sugeriu  o
INDEFERIMENTO, por não atender as diretrizes da política Nacional  de Assistência Social,  a
Resolução  CMAS  nº  003/2015  e  por  executar  trabalhos  religiosos,  não  possui  equipe  nem
assistente social e,  em regime de votação foi  APROVADO com treze votos a favor,  nenhuma
abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Raquel relatou que a comissão se reuniu no dia
vinte e cinco de setembro e teve como pauta a produção de nota pública acerca dos cortes do
orçamento  federal  na  Assistência  Social  para  2018.  Raquel  falou  que  o  corte  é  bastante
significativo e causa um impacto na política como um todo e para o município, o orçamento em
relação ao governo federal é de sete por cento. Raquel falou que ainda não sabe qual o impacto
deste corte para Campinas. Raquel informou que o CNAS - Conselho Nacional de Assistência
Social,  o  CONGEMAS -  Colegiado Nacional  de Gestores  Municipais  de Assistência  Social,  o
CONSEAS -  Conselho Estadual  de Assistência  Social  de  São Paulo  e  o  FONSEAS -  Fórum
Nacional  de  Secretários  (as)  de  Estado  da  Assistência  Social  fizerem  nota  a  respeito  e  a
AGENCAMP - Agência Metropolitana de Campinas que pediram uma pauta para levar na Frente
dos Prefeitos.  Raquel  informou que no dia vinte e oito de setembro,  ocorrerá o “dia D”,  uma
mobilização  em  favor  do  SUAS  -  Sistema  Única  da  Assistência  Social  e  que  o  CNAS  está
fomentado para que os municípios se manifestem de alguma forma e mobilizem os usuários e
trabalhadores  dos  serviços.  Raquel  informou  que  o  Conselho  está  sem  tempo  hábil  para
organizar, e propôs se alguém gostaria de iniciar essa organização. Leonardo e Raquel sugeriram,
ao final desta reunião, gravar um vídeo e fotografar este Colegiado e publicizar na rede social
“facebook”, manifestações em favor do SUAS. A conselheira Amanda realizou a leitura da Nota
Pública de manifesto de indignação e repúdio aos cortes do orçamento da Assistência Social
promovidos pelo Governo Federal e a reivindicação de revisão. Foi solicitado o encaminhamento
desta Nota Pública, por e-mail, à rede socioassistencial, antes da publicização no Diário Oficial do
Município,  que  foi  acatado.  Leonardo  falou  sobre  a  importância  de  acompanhamento  da  Lei
Orçamentária que tramita na Câmara, para garantir o orçamento da Assistência Social e sobre a
importância  de  manifestação  pública.  Leonardo  perguntou  aos  presentes  quem  poderia
comparecer a manifestação no Centro de Convivência às dezoito horas do dia vinte e oito e, foi
sugerido  este  local  às  quatorze  horas.  Raquel  ressaltou  a  importância  em  não  ocasionar  o
fechamento de serviço. Em regime de votação a publicização desta Nota Pública foi APROVADA
com quatorze votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Raquel
informou que está no planejamento da Comissão rever o texto da Resolução CMAS nº 003/2015.
Leonardo falou sobre a importância da participação de todos para tratar sobre as inscrições de
entidades e serviços e sobre as entidades de assessoramento e de defesa e garantia de direitos.
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Comissão  do  BPC  e  Comissão  do  Bolsa  Família  – A conselheira  Vanilda  falou  que  as
comissões se reuniram no dia vinte e um de setembro. Vanilda falou sobre a busca ativa que será
realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - SMS para os idosos que recebem o
BPC possam se cadastrar no CadÚnico. Celina falou da dificuldade que idoso terá para remarcar
com INSS, caso perca o benefício e sobre a necessidade de divulgar para as entidades. Vanilda
fez a leitura do documento elaborado com orientações para ofício de defesa do BPC. Vanilda falou
que a doutora Tânia, representante da SMS participou da reunião e informou que respondeu o
protocolo sobre a negativa de medicamentos e que irá pedir para a assistência farmacêutica, criar
um fluxo para divulgar junto aos serviços. Celina fez a leitura do relato da comissão do bolsa
família e falou que a senhora Gisleide Abreu, responsável pela Vigilância Socioassistencial da
SMASA, apresentou documentos da prestação de contas do BPC/Bolsa Família do ano de 2016,
que será encaminhado à comissão de Finanças e Orçamento. Celina falou que os três por cento,
referentes ao IGD/BF não foi utilizado desde 2005 e possui um saldo de R$ 163.122,38 (Cento e
sessenta e três mil, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). Celina falou que, para
utilizar este saldo será necessário planejar um projeto básico e colocar na dotação orçamentária
para ser utilizado no próximo ano e que a comissão fará um projeto básico para aquisição de
serviços e materiais permanentes com esse recurso.  Comissão de Interface e Articulação -
Leonardo relatou que acontecerá no dia vinte e quatro de outubro a reunião com os conselhos
municipais de assistência social da região metropolitana de Campinas, com o objetivo de discutir o
impacto  do  MROSC  e  discutir  sobre  o  corte  de  verba  federal.  Comissão  de  Formação,
Capacitação,  Comunicação  e  Divulgação -  Leonardo  relatou  que  não  tem  comparecido
ninguém na reunião dessa comissão e estiveram presentes este mês somente ele,  Maria  da
Graça e Matheus. Celina falou que poderá ser encaminhado e-mail para a rede socioassistencial
lembrando das reuniões dessas comissões, em datas próximas.  Eleição complementar 2017-
2020  -  Matheus  relatou  que  o  grupo  de  trabalho  se  reuniu  no  dia  dezenove  de  setembro  e
elaboraram a  minuta da resolução e a  minuta do edital para a  eleição complementar do triênio
2017-2020, estipulando as datas e os prazos. Foi apresentado em data-show e realizada a leitura
desses documentos. A conselheira Joana falou sobre o artigo 9º onde os eleitores e candidatos
analfabetos estão impedidos de votar deveria ser revisto, e o conselheiro Matheus informou que
foi baseado em legislação federal. Após alterações necessárias, foi conferido o cronograma que,
em regime de votação foi APROVADO com treze votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto
contrário ou voto nulo. Informes - A secretária executiva informou que foi revogada a portaria de
nomeação  nº  88852/2017  da  conselheira  Maria  Izilda  Campos  Stoqui  e  nomeada a  senhora
Barbara Camila Silvino Bellon, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Raquel informou
que ocorreu reunião do GT Conferência e ficou definido que continuarão se reunindo, mesmo
após o seu término, para o monitoramento e encaminhamento para os territórios das propostas
deliberadas na Conferência, e que as reuniões serão sempre abertas e realizadas toda primeira
segunda-feira  do  mês  às  quatorze  horas,  nesta  Casa  dos  Conselhos.  Foram feitos  registros
fotográficos e gravado um vídeo para postagem em rede social. 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  seis  de
setembro de 2017.
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