
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1 

SOCIAL – CMAS/Campinas, em 31.10.2017. Aos trinta e um dias do mês de outubro 2 
de 2017, convocada para as oito horas, ocorreu a reunião ordinária do CMAS, em sua sede, na 3 
Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas/SP. Presentes: A) Conselheiros 4 
representantes da Sociedade Civil – pelas Entidades de Assistência Social – Titulares: Celina 5 
da Costa Dias Silva (Presidente do CMAS), Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini e Juliana 6 
Aparecida Vieira da Silva - Suplentes:, Josefa Hermínia Rodrigues Guirau e Paulino Massamori 7 
Sashimoto; pelos Profissionais ou Órgãos de Classe ligados à área de Assistência Social - Titular: 8 
Leonardo Duart Bastos, que chegou atrasado à ordinária, pelos usuários ou representantes de 9 
usuários da assistência social – Titulares: Valquírio Augusto Cavedini, Célia Elízia Marinho dos 10 
Santos e Joana Júlia de Rezende Tripoloni. B) Conselheiros representantes do Poder Público 11 
– pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar - Titular: Raquel Aline 12 
Mazzi Batista (Vice-presidente do CMAS), - Suplente: Matheus Ifanger Albrecht; pela Secretaria 13 
Municipal de Assuntos Jurídicos - Titular: Barbara Camila Silvino Bellon; pela Secretaria Municipal 14 
de Cultura - Suplente: Renata Alexsandra da Silva (assumindo a titularidade); pela Secretaria 15 
Municipal de Educação - não houveram representantes; pela Secretaria Municipal de Finanças - 16 
Titular: José Fernandes Ongaratto; pela Secretaria Municipal de Habitação - Suplente: Sueli 17 
Patane Maraxlet (assumindo a titularidade); pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - Suplente: 18 
Adilson Gomes Pereira; pela Secretaria Municipal de Saúde - Titular: Márcia Adriana Cardoso 19 
Moreno; e, pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Titular: Andrea Janotte Farina. C) 20 
Justificativas de ausência: Simone de Oliveira Prates, Pâmela Cristina Pereira, Elaine Cristina 21 
Garcia Ramos de Sousa, Maria da Graça Ávila Siqueira de Carvalho, Niraldo José da Silva, 22 
Guztavo Henrique Zuccato, Eliete Federico Adão, Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira, Vanilda 23 
Nunes Avelar Cunha e Vicente Porto Vilela. Realizado o levantamento de presenças, assumiram a 24 
titularidade “ad hoc” os conselheiros suplentes: Josefa, Renata, Sueli e Adilson (pelo Poder 25 
Público). Os conselheiros Leonardo, justificou o atraso. Deliberação das Atas – Foi colocado em 26 
votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia vinte e seis de setembro de 2017 27 
que, lida anteriormente pelos conselheiros, foi APROVADA por 13 (treze) votos à favor, nenhum 28 
contra e nenhuma abstenção, e, as Conselheiras Barbara Camila Silvino Bellon e Joana Júlia de 29 
Rezende Tripoloni acusaram os não recebimentos da mesma. Comissão de Política e 30 
Legislação - A conselheira Juliana fez a leitura do documento elaborado em reunião, realizada no 31 
dia dez de outubro, quanto aos pontos abordados na reunião do dia dezenove de setembro. Após 32 
elaborarem um o documento a ser encaminhado às autoridades, foram sugeridas alterações no 33 
documento, pela Conselheira Raquel na busca de uma maior compreensão no que tange aos 34 
objetivos do mesmo e definido que seria encaminhado ao Prefeito com cópia à SMASA. Feitas as 35 
alterações solicitadas foi colocado para votação o texto desta Comissão que foi APROVADO por 36 
14 (catorze) votos à favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Comissão de Finanças e 37 
Orçamento - Matheus deu início à sua fala quanto a aprovação do uso dos recursos do IGD-38 
SUAS para que a Conselheira Raquel e Silvana representante da Compassion, participem do GT 39 
Nacional de Assessoramento nos dias dezesseis e dezessete de novembro. Disse ainda que não 40 
é possível saber o valor antecipadamente das despesas desse tipo de viagem e a prestação de 41 
contas desta seria feita posteriormente. Posto em regime de votação, a as referidas despesas 42 
foram APROVADAS por 14 (catorze) votos à favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. 43 
Prosseguindo a pauta o Conselheiro Matheus passou a ler quanto a aprovação da Prestação de 44 
Contas de 2016 e o questionário do MDS, a ser respondido por este CMAS ao Governo Federal. 45 
Postas em votação, tanto a prestação de contas como todas as respostas elaboradas pelo 46 
Conselheiro foram APROVADAS por 12 (doze) votos à favor e 2 (duas) abstenções. O 47 
Conselheiro Matheus manifestou a pedido da Adriana da Prestação de Contas da SMASA, a 48 
necessidade da atualização do sistema PMAS do Estado aberto em Agosto de cada ano, e para o 49 
preenchimento do referido é preciso a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social - 50 
CMAS, posta em regime de votação foram APROVADAS por 14 (catorze) votos à favor, nenhum 51 
contra e nenhuma abstenção. Dando prosseguimento relatou que a comissão se reuniu no dia dez 52 
de outubro, foram analisados o demonstrativo financeiros e o balancete contábil, referentes ao 53 
mês de Julho de 2017 e que a comissão emitiu o parecer favorável e, em regime de votação foi 54 
APROVADO por 14 (catorze) votos à favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Esta comissão 55 
realizou uma reunião extraordinária onde apresentou ainda a abertura do edital, para pleitear 56 



recursos do FNAS até o dia dezessete de novembro e definir onde e ou como utilizá-lo. Caso 57 
ganhe, estes recursos serão utilizados pelo Poder Público. Os recursos serão aplicados mediante 58 
planejamento realizado pela SMASA, na aquisição de bens, construção, ampliação e reformas 59 
para os CRAS; reforma, recuperação, aquisição de bens para CREAS, Casa do Idoso e 60 
CMPCA/Sapeca, a comissão emitiu o parecer favorável e, em regime de votação foi APROVADO 61 
por 14 (catorze) votos à favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Comissão de Inscrição e 62 
Normas - Raquel afirmou que a comissão se reuniu no dia vinte e três   de outubro, ainda 63 
analisando documentação de entidades, dando à elas algumas orientações e que a Entidade 64 
Fundação Gerações solicitou cancelamento de inscrição do serviço de SCFV de 15 a 24 anos, por 65 
estarem com esses usuários inseridos no Centro de Convivência Intergeracional, a comissão 66 
emitiu o parecer favorável e, em regime de votação foi APROVADO por 14 (catorze) votos à favor, 67 
nenhum contra e nenhuma abstenção. Dando continuidade relatou que a Entidade Lar da Criança 68 
Feliz fazia 2 (dois) serviços, sendo, Casa Lar e Abrigo e em 2016 deixou de atender Casa Lar 69 
concluindo em março de 2017 e pediu o cancelamento da inscrição deste serviço. A comissão 70 
questionou quanto ao destino desses usuários e esclareceram que foram destinados ao Abrigo 71 
que fazem e que a gestão concordou e acompanhou todo esse processo, a comissão emitiu o 72 
parecer favorável e, em regime de votação foi APROVADO por 14 (catorze) votos à favor, nenhum 73 
contra e nenhuma abstenção. A entidade APAE solicitou inscrição de serviço complementar às 74 
pessoas com deficiência à Rua Pe Francisco de Abreu Sampaio, 414, a entidade já tem inscrição 75 
para este serviço em outro endereço e solicitou também para este. Após visita feita pela comissão 76 
bem como a análise de documentação, diálogo com a equipe; baseados na Resolução 003/2015, 77 
a comissão emitiu o parecer favorável e, em regime de votação foi APROVADO por 14 (catorze) 78 
votos à favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em suas considerações finais a Conselheira 79 
Raquel informou que esta comissão fez uma reunião extraordinária e desta saiu o GT 80 
Assessoramento e foi discutido o material que foi elaborado pelo GT Nacional e poderão fazer 81 
considerações que acharem pertinentes para apresentarem ao parecer do Conselho nos dias 82 
dezesseis e dezessete. Comissão do BPC e Comissão do Bolsa Família – A Presidente do 83 
Conselho Celina fez consideração quanto a falta de Conselheiro que auxilie a Eliete na 84 
composição desta comissão. Não havendo o que deliberar, Celina relatou quanto a necessidade 85 
da utilização do recurso do IGD/BF com valor de R$209.000,00 (Duzentos e nove mil reais) e que 86 
o mesmo está parado no Conselho há muitos anos e que mesmo entrado e saindo gestão não 87 
houve a utilização deste recurso, correndo o risco até mesmo de perder este dinheiro. Disse ainda 88 
que foi feito um levantamento de onde e como poderia utilizar este recurso. Quanto ao Bolsa 89 
Família, Celina informou que 340 (trezentas e quarenta) famílias não localizadas e que não estão 90 
com crianças e adolescentes matriculadas nas escolas do Estado de São Paulo sendo elas num 91 
total de 582 (quinhentas e oitenta e duas). Foi proposto o bloqueio destas famílias antes que o 92 
benefício seja suspenso. Esclareceu que o acompanhamento nacional das famílias por parte da 93 
Educação é de 91% sendo que Campinas acompanhou 95% posicionando o Município acima da 94 
média nacional e a saúde de Campinas acompanhou 51% das famílias cadastradas quando a 95 
média nacional é de 72%. Comissão de Interface e Articulação - Raquel relatou que aconteceu 96 
no dia vinte e quatro de outubro a reunião com os conselhos municipais de assistência social da 97 
região metropolitana de Campinas, com o objetivo de discutir o impacto do MROSC e discutir 98 
sobre o corte de verba federal. Foi citado que em parceria com a Comissão de Formação, 99 
Capacitação, Comunicação e Divulgação, pensou-se em trazer uma pessoa da UNICAMP aos 100 
Conselheiros e estender o convite aos Conselhos da Região Metropolitana e manter uma agenda 101 
para que esses Conselhos estejam se reunindo a cada 2 (dois) meses discutindo temas em 102 
comum desses Conselhos. Também há um pedido de alteração de agenda que hoje acontece nas 103 
quintas-feiras a que passe a acontecer nas terças-feiras. Leonardo mencionou que os Conselhos 104 
da RMC, se reunirão bimestralmente com a intensão de se fortalecer montando como se fosse um 105 
Conselho Metropolitano ou uma Associação de Conselhos. Em seguida foi posta em votação a 106 
aprovação de alteração de agenda que foi APROVADO por 14 (catorze) votos à favor, nenhum 107 
contra e nenhuma abstenção. Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e 108 
Divulgação - Não vou apresentação de informes e ou demandas para aprovação ou não. A 109 
Conselheira Raquel fez o informe quanto ao Reunião do GT Conferência que será realizado na 110 
Casa de Portugal à Rua Ferreira Penteado, 1349 das 8:30 às 17hs. A presidente Celina da Costa 111 
Dias Silva encerrou a reunião e eu, Isac Mônego, assessor do CONSELHO MUNICIPAL DE 112 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, segue assinada. 113 
Campinas, trinta e um de outubro de 2017. 114 


