
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL  –  CMAS/Campinas,  em  19.12.2017.  Aos  dezenove  dias  do  mês  de
dezembro 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 Elizia Marinho Santos
e Joana Júlia de Rezende Tripoloni. B) Conselheiros representantes do Poder Público – pela
Secretaria Municipal de Assistência Social  e Segurança Alimentar - Suplente: Matheus Ifanger
Albrecht;  pela  Secretaria  Municipal  de  Assuntos  Jurídicos  -  Suplente:  Maria  Eduarda  Losi
Gonçalves;  pela Secretaria Municipal de Cultura - Suplente: Renata Alexsandra da Silva;  pela
Secretaria Municipal de Habitação - Suplente: Sueli Patané Maraxlet; pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura - Titular: Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira; pela Secretaria Municipal de Saúde -
Titular:  Márcia  Adriana  Cardoso  Moreno.  C)  Justificativas  de ausência: Raquel  Aline  Mazzi
Batista, Bárbara Camila Silvino Bellon, Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa, Maria da Graça
Ávila Siqueira de Carvalho, Niraldo José da Silva, José Fernandes Ongaratto, Guztavo Henrique
Zuccato,  Eliete  Federico  Adão,  Adilson  Gomes Pereira,  Vanilda  Nunes  Avelar  Cunha,  Andrea
Janotte  Farina  e  Vicente  Porto  Vilela.  Realizado  o  levantamento  de presenças,  assumiram a
titularidade “ad hoc” os conselheiros suplentes: Matheus, Maria Eduarda, Renata e Sueli (pelo
Poder  Público).  Os  conselheiros  Leonardo  e  Sérgio,  chegaram mais  tarde  e  as  conselheiras
Amanda e Simone precisaram ausentar-se. Deliberação das Atas – Foi colocado em votação a
ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia vinte e oito de novembro de 2017 que, lida
anteriormente  pelos  conselheiros,  foi  APROVADA com nove votos  a  favor,  uma abstenção  e
nenhum voto contrário. Comissão de Política e Legislação - A conselheira Amanda fez a leitura
do relato da reunião realizada no dia doze de dezembro. A conselheira Josefa falou sobre a XII
Conferência  Nacional  de  Assistência  Social  em  que  esteve  presente.  Josefa  falou  que  a
Conferência  contou  com  um  número  grande  de  usuários  participando,  mas  que  não
compreendiam  bem  a  sua  atuação  e  que  a  Conferência  foi  interrompida  por  diversas
manifestações  e  que  teve  trabalhos  intensos. A conselheira  Juliana  falou  da  importância  da
participação de todos nas reuniões desta  comissão.  Comissão de Finanças e Orçamento -
Celina  relatou  que  a  comissão  se  reuniu  no  dia  doze  de  dezembro  e  foram  analisados  os
demonstrativos financeiros e os balancetes contábeis, referentes ao mês de agosto e outubro 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. A comissão analisou
o demonstrativo financeiro e o balancete contábil do mês de setembro de 2017, com exceção do
relatório com os valores do IGD/SUAS e IGD/BF que não foi apresentado, foi emitido parecer
favorável  pela  Comissão  e,  em regime de  votação  foi  APROVADO com doze  votos  a  favor,
nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou voto nulo. Celina relatou que a comissão analisou
o  pedido  de  utilização  da  verba  do  IGD/SUAS  para  dois  representantes  deste  Conselho
participarem da reunião do GT Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos no mês de janeiro
de  2018  que  será  realizado  no  Rio  Grande  do  Sul,  com  valores  de  despesas  a  serem
apresentados a este colegiado e, em regime de votação foi APROVADO com doze votos a favor,
nenhuma  abstenção,  nenhum  voto  contrário  ou  voto  nulo.  Celina  relatou  sobre  os  valores
devolvidos pelo Convênio em 2016 que deverá ser acompanhado. Comissão de Inscrição e
Normas - Leonardo relatou que a comissão se reuniu no dia cinco de dezembro, teve a presença
de representantes da SANASA para discussão sobre a isenção da taxa de água para as entidades
e  teve  a  presença  da  entidade  Centro  Educacional  Integrado  Padre  Santi  Capriotti,  para
esclarecimentos  sobre  renovação e  solicitação  de inscrição.  Leonardo  explicou que antes  de
decisões, a comissão convoca para reunião as entidades para prestar esclarecimentos. Leonardo
relatou  que  foi  analisado  documentos  de  uma  entidade  de  assessoramento,  porém  faltou
documento e será revisto na próxima reunião da comissão. Foi agendada reunião com a entidade
Casa dos Menores de Campinas (Cidade dos Meninos) para esclarecimentos. Leonardo relatou
que foi encaminhado por e-mail, Nota Técnica nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS sobre integração ao
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mundo  do  trabalho.  Leonardo  relatou  que  a  entidade  Sociedade  Educativa  de  Trabalho  e
Assistência -  SETA solicitou mudança de endereço e a comissão encaminhou Ofício à SMASA
requisitando relatório de monitoramento do serviço. Leonardo falou que a Associação Centro de
Apoio Vida Nova - ACAVN solicitou a retirada do pedido de inscrição no Conselho e relatou que a
Associação Beneficente dos Treze Pais - Lar da Criança Feliz manifestou que não continuará
executando os serviços em 2018, e foi encaminhado Ofício à SMASA solicitando posicionamento.
Celina explicou que o presidente da instituição entrou em contato  informando que continuará
executando o serviço e que formalizará decisão ao Conselho. Leonardo relatou que a comissão
convidou  um  representante  do  DOAS  -  Departamento  Operacional  de  Assistência  Social  da
SMASA para  esclarecimentos  sobre  a  relação  dos  CRAS  e  CREAS  com  as  entidades  dos
territórios  e  o  papel  do  CMAS  perante  as  unidades  governamentais.  Comissão  do  BPC  e
Comissão do Bolsa Família –  Celina relatou que a comissão se reuniu no dia quatorze e de
acordo com a listagem - não atualizada - do Ministério do Desenvolvimento Social faltam 4.468
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito) idosos para se cadastrarem, estimando que sessenta
e  um  por  cento  dos  idosos  de  Campinas  não  constam  nesta  lista.  Celina  explicou  que  foi
prorrogado o período de cadastramento e haverá uma divulgação maior nos postos de saúde.
Celina relatou que 3.487 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete) pessoas com deficiência foram
cadastrados e estima-se que oitenta e um por cento não estão nesta lista. Celina relatou que na
saúde, foi alcançado um índice do IGD/Bolsa Família de trinta e um por cento, abaixo do índice
nacional,  e  será  avaliado  se  ocorreu  erro  de  digitação  ou  acompanhamento.  Eleição
Complementar Triênio 2017-2020 -  O conselheiro Matheus relatou que no dia dezoito houve a
eleição complementar, foram preenchidas duas vagas de titulares no segmento profissionais ou
órgãos de classe ligados à área da assistência social e uma vaga de suplente para o segmento
usuários ou representantes de usuários e um candidato não compareceu para esse segmento. Foi
lida a ata da assembleia de eleição complementar de representantes da sociedade civil para a
gestão do triênio 2017-2020 deste CMAS e, em regime de votação foi  APROVADO com doze
votos a favor,  nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ou nulo.  Comissão de Interface e
Articulação e Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação - Não houve
reunião dessas comissões.   Informes - A secretária executiva informou que foi  publicada em
Diário Oficial do Município no dia doze de dezembro, a revogação da conselheira Pâmela Cristina
Pereira, representante suplente da Secretaria de Assuntos Jurídicos e a nomeação da senhora
Maria Eduarda Losi Gonçalves, junto a este CMAS. Celina informou que a agenda de janeiro de
2018 será encaminhada à rede somente com alteração na data de reunião da Comissão de
Inscrição e Normas, devido ao ponto facultativo da primeira terça-feira no período da manhã.  A
presidente Celina da Costa Dias Silva encerrou a reunião agradecendo a presença e desejando
um feliz natal a todos 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, dezenove de dezembro de 2017.
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