
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 27.03.2018. Aos vinte e sete dias do mês de março
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  -  Suplente:  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 – Titular: Valquírio Augusto Cavedini
- Suplente: Selma Regina Cucolo.  B)  Conselheiros representantes do Poder Público – pela
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  Pessoa  com  Deficiência  e  Direitos  Humanos  -
Suplente:  Matheus Ifanger  Albrecht;  pela  Secretaria  Municipal  de Assuntos  Jurídicos  -  Titular:
Barbara Camila Silvino Bellon; 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  -  Titular:  Adilson  Gomes  Pereira;  pela
Secretaria  Municipal de Saúde – Suplente:  Vanilda Nunes Avelar  Couto.  C) Justificativas de
ausência: Simone de Oliveira Prates, Josefa Hermínia Rodrigues Guirau, Elcio Eidi Itida, Cinthia
Cristina da Rosa Vilas Boas, Célia Elizia Marinho dos Santos, Joana Julia de Rezende Tripoloni,
Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa (vice-presidente do CMAS), Maria Eduarda Losi
Gonçalves, Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa, Renata Alexsandra da Silva, Niraldo José da
Silva, José Fernandes Ongaratto, Guztavo Henrique Zucato, Eliete Federico Adão, Sérgio Reis de
Oliveira Cerqueira, Márcia Adriana Cardoso Moreno, Andréa Janotte Farina e Vicente Porto Vilela.
Realizado o levantamento de presenças, assumiram a titularidade “ad hoc” a conselheira suplente
Selma (pela Sociedade Civil)  e os conselheiros Matheus, Sueli,  Adilson e Vanilda (pelo Poder
Público). O conselheiro Leonardo justificou o atraso.  Deliberação das Atas – Foi colocado em
votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia vinte e sete de fevereiro de 2018 e a
ata  referente  a  Reunião Extraordinária  realizada no dia  quinze de março de 2018  que,  lidas
anteriormente  pelos  conselheiros,  foram  APROVADAS com  onze  votos  a  favor,  nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de Política e Legislação - A conselheira Juliana
fez a leitura do relato da reunião realizada no dia treze de março e teve como pauta, a criação do
Grupo de Trabalho da Proteção Social Básica. Celina explicou que o grupo deverá se reunir no dia
dez de abril para um estudo de custo desses serviços e, em regime de votação foi APROVADO
com onze votos a favor,  nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.  Juliana relatou que o
CMAS deverá convidar a rede de reordenamento junto com o Gestor e os integrantes deste GT
para discussão das mesmas demandas e que deverá ser solicitada, no primeiro semestre, uma
audiência pública na Câmara para tratar sobre a verba da Assistência Social. Juliana relatou que o
senhor Virgílio, coordenador Setorial de Avaliação e Controle informou que estão compondo um
grupo de trabalho do Serviço Complementar e que o Grupo de Trabalho que se reúne para tratar
sobre o MROSC, criado através de decreto pela prefeitura, não tem o CMAS na composição e,
diante disto o Conselho solicitará informações periodicamente. Juliana convidou os presentes a
participarem da reunião dessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento - Matheus relatou
que a comissão se reuniu e teve como pauta a reprogramação de saldo do recurso IGD/SUAS,
exercício 2017 para ser utilizado nas ações do Conselho e, considerando o saldo de R$ 27.310,14
(vinte e sete mil, trezentos e dez reais e quatorze centavos), foi proposto a utilização com estadia
de viagem, alimentação, transporte terrestre e aéreo, traslado, capacitação para conselheiros e
usuários da política e material de consumo, o valor de R$ 24.310,14 (vinte e quatro mil, trezentos
e dez reais e quatorze centavos), como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e, R$ 3.000,00
(três mil reais) para serviços gráficos que, em regime de votação foi APROVADO com onze votos
a  favor,  nenhuma abstenção  e  nenhum voto  contrário.  Comissão de Inscrição e  Normas -
Amanda relatou que a comissão se reuniu no dia seis de março e teve como pauta o requerimento
de inscrição da entidade Instituto Brasileiro Esporte, Cultura e Arte - IBECA que, após análise dos
documentos e visita técnica realizada na entidade a comissão sugeriu o INDEFERIMENTO e, em
regime de votação foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto
contrário. Amanda falou que foram agendadas algumas reuniões extras desta comissão no mês
de abril, para análise dos documentos de renovação de inscrição. Amanda relatou sobre o ofício
CONSEAS/SP,  protocolado no dia  dez de junho de 2016 sob o nº  239,  referente a entidade
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Fundação Jari que, após análise dos documentos foi encaminhado para arquivamento. Amanda
relatou  que  foram  analisados  documentos  das  entidades  Casa  de  Maria  de  Nazaré,  que
apresentou a ata com a nova diretoria; Centro Socioeducativo Semente Esperança, apresentou
novo estatuto social; Associação Terapêutica Cristã, foi agendada reunião para esclarecimentos e,
Associação Daniel Mendez, solicitou cancelamento do requerimento de inscrição.  Comissão do
BPC e Comissão do Bolsa Família – Celina relatou que as Comissões se reuniram no dia quinze
de março e que foi encaminhado ofício ao INSS solicitando um representante do Serviço Social na
comissão  do  BPC.  Celina  relatou  que  foram  enviados  materiais  de  divulgação  para  o
cadastramento dos beneficiários e que foi proposto um seminário, previsto para o mês de agosto e
apontado no planejamento da utilização do recurso do IGD/BF, com incumbência dos integrantes
da Comissão verificarem os espaços possíveis de realização. Celina relatou que foi  solicitado
encaminhamento de ofício aos representantes das secretarias de saúde e educação convidando-
os  para  a  próxima  reunião  da  comissão.  Foi  sugerido  pela  conselheira  Maria  Aparecida  a
realização de encontros nas regiões,  como projeto  piloto,  visando debates na comunidade.  A
senhora Regina informou sobre a proposta de mudança do nome do Programa Bolsa Família para
Bolsa Dignidade, tendo como condicionalidade desenvolver serviço voluntário e praticar esporte e
que existe um projeto piloto no Rio de Janeiro. Comissão de Interface e Articulação - Leonardo
relatou que foi retomado o processo de publicização da Conferência através de Cartilha, que se
encontra  em  processo  de  revisão.  Comissão  de  Formação,  Capacitação,  Comunicação  e
Divulgação -  Leonardo  relatou  que  a  comissão  se  reuniu  com  a  doutora  Luciana  Tatagiba,
professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp sobre a proposta de formação de
conselheiros.  Comissão  de  Elaboração,  Execução  e  Monitoramento  das  Conferências
Municipal - Celina fez a leitura do relato, que teve como pauta o planejamento da comissão,
construindo fóruns em regiões e foi realizado a leitura parcial das deliberações da conferência
municipal. Celina apontou a necessidade de todos participarem dessa comissão.  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 março de 2018.
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