
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas,  em 27.02.2018.  Aos  vinte  e  sete  dias  do  mês  de
fevereiro de 2018, 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 – Titular: 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, Elcio Eidi Itida e Cinthia Cristina da Rosa
Vilas  Boas;  pelos  usuários  ou  representantes  de  usuários  da  assistência  social  –  Titulares:
Valquírio Augusto Cavedini,  Célia Elizia Marinho Santos e Joana Júlia de Rezende Tripoloni -
Suplente:  Selma Regina Cucolo.  B)  Conselheiros representantes do Poder Público –  pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar - Titular: Maria Aparecida Giani
Oliva  Modenesi  Barbosa  -  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 Habitação -  Titular:  Eliete
Federico  Adão;  pela  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  -  Titular:  Sérgio  Reis  de  Oliveira
Cerqueira;  pela  Secretaria  Municipal  de Saúde – Titular:  Marcia Adriana Cardoso Moreno.  C)
Justificativas de ausência:  Maria Eduarda Losi Gonçalves, Elaine Cristina Garcia Ramos de
Sousa,  Maria  da  Graça  Ávila  Siqueira  de  Carvalho,  Niraldo  José  da  Silva,  José  Fernandes
Ongaratto,  Guztavo  Henrique  Zucato,  Sueli  Patane  Maraxlet,  Adilson  Gomes Pereira,  Vanilda
Nunes Avelar Cunha, Andréa Janotte Farina e Vicente Porto Vilela. Realizado o levantamento de
presenças, assumiram a titularidade “ad hoc” a conselheira suplente Renata (pelo Poder Público).
Os  conselheiros:  Leonardo,  Valquírio,  Bárbara,  Renata  e  Sérgio  justificaram  o  atraso  e  o
conselheiro Élcio precisou se ausentar.  Deliberação das Atas – Foi colocado em votação a ata
referente a Reunião Ordinária realizada no dia trinta de janeiro de 2018 que, lida anteriormente
pelos conselheiros, foi  APROVADA com dez votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto
contrário. A presidente Celina relatou sobre a pauta de eleição para vice-presidente e informou
que foi publicado no Diário Oficial do Município em primeiro de fevereiro de 2018, a exoneração a
pedido da Sra. Raquel e a nomeação da Sra. Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa,
como representante titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar
para o triênio 2017-2020,  deste CMAS. Celina perguntou aos presentes se alguém, do Poder
Público se candidataria à vaga para vice-presidente do CMAS e a conselheira Maria Aparecida se
colocou como candidata e, não havendo outros candidatos, a conselheira Maria Aparecida Giani
Oliva Modenesi Barbosa foi eleita, por aclamação, como vice-presidente do CMAS para o triênio
2017-2020. Comissão de Política e Legislação - A conselheira Amanda fez a leitura do relato da
reunião realizada no dia vinte de fevereiro, que teve como pauta o Planejamento da Comissão e
os  critérios  da  resolução  de  renovação  de  inscrição.  A conselheira  Juliana  explicou  que  a
comissão se reuniu com o objetivo de fazer o planejamento de 2018 e que as demandas vieram
de reuniões anteriores e da reunião realizada em novembro de 2017, na Casa de Portugal, que
contou com a presença da Sra. Janete, Secretária de Assistência Social, à época. Juliana falou
que entre as demandas, houve a proposta da criação do GT de serviços complementares e o
coordenador Setorial de Avaliação e Controle, Sr. Virgílio informou que já existe este grupo e que
a comissão será informada. Juliana informou que foi proposto uma roda de conversa sobre PCD -
Pessoa com Deficiência e que o conselheiro Leonardo convidará a psicóloga Carla e as entidades
que atuam com PCD. Juliana informou que foi solicitado pela Sra. Silmara e pela Sra. Izabel a
criação de um GT da Proteção Social Básica para discutir o financiamento dos serviços, porém
como elas não estiveram presentes nesta reunião, será feito um convite para a próxima reunião
da  Comissão  e  verificar  a  necessidade  da  criação  desse  grupo.  Juliana  informou  sobre  o
esclarecimento do Sr. Lucínio a respeito da Instrução Normativa 03/2017, que trata da contratação
de  parentes  de  funcionários  das  organizações  da  Sociedade  Civil  que  recebem  recurso  da
parceria com o poder público. Juliana falou sobre a minuta da resolução convocando as entidades
a apresentarem documentos para renovação de inscrição, que será apresentada na comissão de
inscrição e normas. Comissão de Finanças e Orçamento - Matheus relatou que a comissão se
reuniu no dia vinte de fevereiro e que foram analisados o  balancete contábil e o demonstrativo
financeiro, referentes ao mês de novembro de 2017 e que a comissão emitiu parecer favorável e,
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em regime de votação foi  APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum
voto  contrário.  Celina  falou  que  foi  verificado  que  as  verbas  anteriormente  aprovadas  pelo
Colegiado,  referentes  as  despesas  com os  conselheiros  para  representarem  o  CMAS,  como
exemplo, no GT Nacional de assessoramento estão sendo pagas com recursos da Prefeitura.
Celina explicou que no orçamento não constava a rubrica de despesas com viagens e o Gestor
pagava as despesas e não informava sobre a necessidade do Conselho de realizar alteração
desta  rubrica  do IGD/SUAS.  A comissão emitiu  parecer  favorável  para  o remanejamento  dos
valores  orçados  do  IGD/SUAS na  lei  orçamentária  -  LOA do  município,  para  a  utilização  do
recurso com despesas de estadia para viagem, alimentação, transporte aéreo e terrestre, traslado,
capacitação para conselheiros e usuários e material de consumo e, em regime de votação foi
APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de
Inscrição e Normas - Amanda falou que a comissão se reuniu no dia seis de fevereiro e relatou
que  foi  agendado reunião com o  representante  do Departamento  Operacional  de  Assistência
Social - DOAS no dia seis de março, para esclarecimentos sobre a relação dos CRAS e CREAS,
com  as  entidades  dos  territórios.  Amanda  relatou  que  foi  esclarecido  à  entidade  Casa  dos
Menores de Campinas (Cidade dos Meninos) que não será possível inscrição da sede, pois a
mesma não executa atividades da política da assistência social no local.  Amanda relatou que a
entidade Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER solicitou inscrição e, considerando o
não atendimento à Resolução CMAS nº 003/15 e o não comparecimento da entidade em reunião
com a comissão, foi sugerido o INDEFERIMENTO e, em regime de votação foi APROVADO com
treze  votos  a  favor,  nenhuma  abstenção  e  nenhum  voto  contrário.  Amanda  explicou  que  a
Resolução  CMAS  nº  003/2015  prevê  a  realização  de  uma  audiência  pública  anual  com  as
entidades inscritas e está com previsão para ocorrer no dia sete de março ás nove horas e trinta
minutos, na Casa de Portugal, juntamente com a apresentação da resolução para renovação de
inscrição das entidades. Amanda relatou que a entidade Lar dos Velhinhos apresentou o Estatuto
Social  e  a  entidade  Associação  Beneficente  dos  Treze  Pais  apresentou  a  ata  de  eleição
atualizada. Amanda relatou que foi emitida resposta ao CMAS de Piracicaba sobre informações da
inscrição do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, a qual foi informado que está inscrita
como Programa de Aprendizagem Profissional para adolescente e jovens, sobre o arquivamento
do processo da entidade Daniel Mendez, sobre a ciência do boletim de ocorrência nº 117/2018,
referente ao furto ocorrido na entidade Assistência Social da Paróquia do Sagrado Coração de
Jesus e sobre o agendamento de visita técnica na Associação Terapêutica Cristã no dia nove de
fevereiro. Amanda fez a leitura da minuta da resolução que convoca as entidades a apresentarem
os documentos para renovação de inscrição 2018, e após alterações, foi emitido parecer favorável
da  comissão  e,  em  regime  de  votação  foi  APROVADO com  treze  votos  a  favor,  nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário. Comissão do BPC e Comissão do Bolsa Família – Celina
relatou que a  Comissão do BPC,  considerando suas atribuições,  encaminhou ofício  ao INSS
solicitando a participação nessa comissão de um representante. Celina solicitou a presença de
conselheiros para essa Comissão, considerando a saída da conselheira Eliete como relatora da
comissão. A conselheira Eliete explicou sua dificuldade em manter sua participação nas reuniões
e reforçou a necessidade de ser um conselheiro titular para assumir a relatoria. Amanda falou que
a maioria dos representantes nesta comissão são do poder público, necessitando a participação
da sociedade civil.  A conselheira Josefa se apresentou para participar como coordenadora e a
conselheira  Cinthia,  como relatora,  sugeriu  alterar  para  a  última  terça-feira  do  mês  o  dia  de
reunião desta comissão. Celina sugeriu encaminhar para a comissão a proposta de alteração de
data na próxima reunião. Amanda relatou que a comissão se reuniu no dia quinze de fevereiro e
contou  com  a  presença  da  Sra.  Gisleide,  responsável  pela  Vigilância  Socioassistencial.  A
comissão analisou a proposta de utilização do recurso do IGD Bolsa Família para ampliação dos
atendimentos às famílias beneficiárias aos sábados e em horários ampliados de trabalho. Amanda
explicou que, devido a não utilização deste recurso, o Governo Federal reduziu o repasse deste
recurso em dez por cento, com a justificativa de má gestão. Amanda relatou que, considerando
que o saldo do recurso do IGD Bolsa Família está parado há quinze anos sem nunca ter sido
utilizado, a comissão sugeriu  utilizar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na ampliação dos
atendimentos e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nas ações de divulgação, para ampliação do
conhecimento da população sobre os Programas BPC e Bolsa Família e controle social, além da
formação dos conselheiros sobre controle social,  que será levantado para a próxima reunião.
Matheus explicou que esse recurso pode ser utilizado somente para as ações do Bolsa Família.
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Celina sugeriu  que as  dúvidas  apontadas  pelo  Colegiado sejam retornadas  à  comissão para
maiores esclarecimentos, que foi acatada. Foi colocado em regime de votação  a utilização do
valor  de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais)  dos  três  por  cento  do  IGD/BF  para  as  ações  de
divulgação do Bolsa Família e,  em regime de votação foi  APROVADO com treze votos a favor,
nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo explicou que não foram realizadas as
reuniões da Comissão de Interface e Articulação e da Comissão de Formação, Capacitação,
Comunicação  e  Divulgação devido  aos  pontos  facultativos  do  carnaval.  Comissão  de
Elaboração, Execução e Monitoramento das Conferências Municipal - Celina fez a leitura do
relato, que teve como pauta o Plano de ação da comissão, a experiência do Fórum da região
norte e a entrega do material desse grupo e foi sugerido a capacitação dos usuários por região ou
na região central e teve como encaminhamento, envio do material do planejamento bem como a
informação da agenda desta comissão.  Informes - Celina falou sobre o e-mail encaminhado aos
conselheiros pela secretaria executiva referente ao tutorial para os conselheiros dos Conselhos de
Assistência  Social,  como  orientador  da  Política  da  Assistência  Social,  conduta  ética  dos
conselheiros entre outros. 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 sete de fevereiro de 2018.
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