
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1 

SOCIAL – CMAS/Campinas, em 28.11.2017. Aos vinte e oito dias do mês de 2 
novembro de 2017, convocada para as oito horas, ocorreu a reunião ordinária do CMAS, em sua 3 
sede, na 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: Simone de Oliveira Prates, pelos Profissionais ou Órgãos 7 
de Classe ligados à área de Assistência Social - Titular: Leonardo Duart Bastos, pelos usuários ou 8 
representantes de usuários da assistência social – Titular: Joana Júlia de Rezende Tripoloni. B) 9 
Conselheiros representantes do Poder Público – pela Secretaria Municipal de Assistência 10 
Social e Segurança Alimentar - Titular: Raquel Aline Mazzi Batista (Vice-presidente do CMAS), - 11 
Suplente: Matheus Ifanger Albrecht; pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (Não 12 
houveram representantes); pela Secretaria Municipal de Cultura - Elaine Cristina Garcia Ramos de 13 
Sousa; pela Secretaria Municipal de Educação - (não houveram representantes); pela Secretaria 14 
Municipal de Finanças - Titular: José Fernandes Ongaratto; pela Secretaria Municipal de 15 
Habitação - Titular: Eliete Federico Adão; pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - (não 16 
houveram representantes); pela Secretaria Municipal de Saúde - Suplente Vanilda Nunes Avelar 17 
Cunha (assumiu a titularidade) e, pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Titular: (Não 18 
houveram representantes). C) Justificativas de ausência: Josefa Hermínia Rodrigues Guirau; 19 
Paulino Massamori Sashimoto; Valquírio Augusto Cavedini não compareceu nem justificou; Célia 20 
Elízia Marinho dos Santos; Barbara Camila Silvino Bellon, Pâmela Cristina Pereira (Licença 21 
Maternidade), Renata Alexsandra da Silva, Maria da Graça Ávila Siqueira de Carvalho, Niraldo 22 
José da Silva, Guztavo Henrique Zuccato, Sueli Patane Maraxlet, Sérgio Reis de Oliveira 23 
Cerqueira, Adilson Gomes Pereira, Márcia Adriana Cardoso Moreno (período de Férias); Andrea 24 
Janotte Farina e Vicente Porto Vilela. Realizado o levantamento de presenças, assumiram a 25 
titularidade “ad hoc” os conselheiros suplentes: Vanilda (pelo Poder Público). Deliberação das 26 
Atas – Foi colocado em votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia trinta e um 27 
de outubro de 2017 que, lida anteriormente pelos conselheiros, foi APROVADA por 12 (doze) 28 
votos à favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em seguida, a Presidente Celina sugeriu que 29 
fosse lido o relato da Comissão BPC / Bolsa Família antes das demais comissões por conta de um 30 
compromisso externo da Conselheira Eliete, em havendo concordância de todos a Conselheira 31 
prosseguiu. Comissão do BPC e Comissão do Bolsa Família – Eliete relatou quanto a 32 
necessidade da utilização do recurso do IGD/BF com valor de R$250.000,00 (Duzentos e 33 
cinquenta mil reais) em caráter de urgência e que o mesmo está parado no Conselho há muitos 34 
anos e que mesmo entrando e saindo gestão, não houve a utilização deste recurso, correndo o 35 
risco até mesmo de perde-lo. Disse ainda que foi feito um levantamento de onde e como poderia 36 
ser utilizado este recurso e apresentou à todos os presentes a planilha com os apontamentos das 37 
rubricas, bem como de seus valores. A comissão emitiu o parecer favorável e em consonância aos 38 
demais conselheiros, em regime de votação foi APROVADO por 9 (nove) votos à favor, nenhum 39 
contra e nenhuma abstenção. Seguindo leu a Ata da reunião da comissão, realizada em 16 de 40 
novembro de 2017, em seguida retirou-se. Comissão de Política e Legislação - A conselheira 41 
Amanda fez a leitura da ATA elaborada concernente a reunião, com a Secretária da SMASA e 42 
representantes das entidades, realizada no dia catorze de novembro, esclarecendo acerca da 43 
situação do cofinanciamento. Após a leitura ofertou a quem quisesse ler a Ata, o que não havendo 44 
manifestações, concluiu. Comissão de Finanças e Orçamento - Matheus afirmou não haver 45 
demandas a serem apresentadas e ou votadas e que sua fala já estaria inserida na fala da 46 
conselheira Amanda da Comissão de Política e Legislação. Comissão de Inscrição e Normas - 47 
Raquel afirmou que a reunião desta comissão foi no dia sete de novembro e que estão recebendo 48 
muito pedidos de inscrição por parte das entidades em busca da isenção da taxa de água da 49 
Sanasa que por sua vez, suspendeu várias isenções à elas. Posto isto, será feita uma reunião no 50 
dia cinco de dezembro de 2017 às 9:00hs, entre a comissão e a Sanasa para discutir o assunto. 51 
Em seguida a Raquel pautou que a entidade Associação Beneficente Semeando Esperança - 52 
ABESE, apresentou pedido de inscrição ao CMAS. A solicitante já foi inscrita neste conselho e a 53 
perdeu por não estar funcionando segundo as diretrizes. Após, fizeram as adequações e 54 
reordenamento da equipe e solicitaram nova inscrição, o CMAS visitou a entidade e verificou-se 55 
que a mesma atendeu as orientações deste Conselho. A comissão emitiu o parecer favorável e, 56 



em regime de votação foi APROVADO por 8 (oito) votos à favor, nenhum contra e nenhuma 57 
abstenção. Dando continuidade, foi abordada a solicitação da Obra Social São João Bosco - 58 
OSSJB, quanto a alteração de endereço da Rua José Paulino para a Rua General Câmara. O 59 
prédio fica numa esquina e por solicitação da Sanasa fora feita a solicitação, que emitiu o parecer 60 
favorável e, em regime de votação foi APROVADO por 8 (oito) votos à favor, nenhum contra e 61 
nenhuma abstenção. Em seguida, mencionou que a entidade Aldeias Infantis - SOS Brasil, 62 
solicitou o cancelamento do serviço SCFV de 06 a 14 anos e 11 meses no Pq. Floresta. O serviço 63 
foi executado até março de 2017 e quanto as providências tomadas em relação aos usuários, 64 
disseram que atendiam 90 (noventa) e que 30 (trinta) dos usuários foram encaminhados à partir 65 
de uma reunião com as famílias que assim concordaram, a comissão emitiu o parecer favorável 66 
ao cancelamento da inscrição porém solicitou à SMASA esclarecimento quanto ao atendimento à 67 
essas outras 60 (sessenta) famílias que optaram por não serem encaminhadas à outras entidades 68 
da redondeza. A comissão entendeu que a entidade tomou as providências que lhe cabiam e que 69 
aguarda o posicionamento da SMASA e, em regime de votação foi APROVADO por 8 (oito) votos 70 
à favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Comissão de Interface e Articulação - Raquel 71 
relatou que aconteceu no dia vinte a reunião com os representantes dos conselhos municipais de 72 
assistência social da região metropolitana de Campinas, foi feita uma carta com o objetivo de 73 
discutir o impacto do MROSC e discutir sobre o corte de verba federal. Foi enviada a carta aos 74 
Conselhos e aguadamos a assinatura destes e que não havendo, foi decidido que será enviada 75 
quanto CMAS - Campinas. Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação 76 
- Foi citado a proposta de realizar em 2018 uma formação aos conselheiros com uma profissional 77 
da UNICAMP, que se disponibilizou a fazer de forma gratuita. A representante da UNICAMP se 78 
chama Luciana Tatagiba e tem seu mestrado e doutorado nessa área de conselhos. A Conselheira 79 
Raquel fez o informe quanto ao Reunião do GT Conferência na Casa de Portugal e que está 80 
aguardando receber da Bete Rossim os dados sistematizados para mostrar aos conselheiros em 81 
reunião. Foram apresentados os custos da viagem realizada no dia quinze de novembro à 82 
Brasília-DF por ela e pela Silvana representando o conselho, nos valores: Traslado em Brasília e 83 
Alimentação R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), Passagens de Avião R$ 4.091,84 (quatro mil 84 
e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) e o Hotel R$438,75 (quatrocentos e trinta e oito 85 
reais e setenta e cinco centavos). Ressaltou que os gastos da viagem da Ana Lídia foram 86 
custeados pela FEAC entidade que representou. A Presidente Celina informou que foram 87 
enviados ofícios aos Vereadores de Campinas abordando a questão do orçamento para 2018 e 88 
que terá uma reunião com o Secretário da Secretaria de Relações Institucionais Wanderley de 89 
Almeida para discutir a referida demanda. Também questionou a pouca participação por parte das 90 
entidades nas discussões de assunto tão relevante. A presidente Celina da Costa Dias Silva 91 
encerrou a reunião e eu, Isac Mônego, assessor do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 92 
SOCIAL, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, segue assinada. Campinas, vinte 93 
e oito de novembro de 2017. 94 


