
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 24.04.2018. Aos vinte e quatro dias do mês de abril
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 – Titulares: 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 - Titulares: 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 dos Santos e Joana
Júlia de Rezende Tripoloni - Suplente: Selma Regina Cucolo.  B)  Conselheiros representantes
do Poder Público – pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e
Direitos  Humanos  -  Titular:  Maria  Aparecida  Giani  Oliva  Modenesi  Barbosa  (vice-presidente);
Suplente: Matheus Ifanger Albrecht; pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Suplente:
Maria  Eduarda  Losi  Gonçalves;  pela  Secretaria  Municipal  de Cultura  -  Titular:  Elaine  Cristina
Garcia  Ramos  de  Souza;  pela  Secretaria  Municipal  de  Finanças  -  Titular:  José  Fernandes
Ongaratto;  pela  Secretaria  Municipal  de  Habitação  -  Suplente:  Sueli  Patane  Maraxlet;  pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura - Titular: Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira; pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer – Titular: Andréa Janotte Farina.  C) Justificativas de ausência:
Celina  da  Costa  Dias  Silva,  (presidente  do  CMAS),  Bárbara  Camila  Silvino  Bellon,  Renata
Alexsandra da Silva, Maria da Graça Ávila Siqueira de Carvalho, Niraldo José da Silva, Guztavo
Henrique Zuccato, Eliete Federico Adão, Adilson Gomes Pereira, Márcia Adriana Cardoso Moreno,
Vanilda  Nunes Avelar  Cunha e Vicente  Porto Vilela.  Realizado o  levantamento  de presenças,
assumiram a titularidade “ad hoc”  a  conselheira  suplente Simone (pela  Sociedade Civil)  e  as
conselheiras Maria Eduarda e Sueli (pelo Poder Público). Os conselheiros Cinthia, Elaine, Sérgio
e Andréa, justificaram o atraso. A vice-presidente Maria Aparecida fez a acolhida inicial e convidou
os conselheiros a se acomodarem mais a frente para melhor identificação. Deliberação das Atas
– Foi colocado em votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia vinte e sete de
março de 2018 que, lida anteriormente pelos conselheiros foi APROVADA com dez 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 dez de abril. Amanda explicou que foi
realizada  uma  retrospectiva  do  planejamento  da  comissão  e  que  o  Sr.  Virgílio,  coordenador
Setorial de Avaliação e Controle - CSAC da SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos informou que os editais da Proteção Social Básica e
Alta Complexidade foram abertos, que houve melhora nos registros do SIGM - Sistema Integrado
de Governança Municipal com alguns desafios. Amanda falou que a comissão solicitará parecer à
SMASDH quanto aos serviços contemplados na Proteção Social Básica e aguardarão retorno do
PMAS - Plano Municipal de Assistência Social até o mês de agosto de 2018. Amanda relatou
sobre  a  carta  recebida  da  rede  intersetorial  do  Campo  Belo,  que  foi  encaminhado  ofício  ao
CMDCA -  Conselho  Municipal  da  Criança  e  do  Adolescente,  às  Secretarias  Municipal  de
Educação, de Saúde e de Assistência Social informando sobre a situação precária dos serviços de
atendimento da região, com proposta de reunião no dia quinze de maio, solicitando a presença
dos Conselhos de Direito, da SMASDH e da rede Intersetorial do Campo Belo. Amanda relatou
que a Sr. Silvana Mara Miranda, representante da entidade Compassion do Brasil e participante
do  GT Nacional  de Assessoramento,  trouxe  informações  da última  reunião  em que esse  GT
encaminhou um estudo ao CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social e está em fase de
análise e, que uma das ações será a instituição da Rede Nacional de Assessoramento, Defesa e
Garantia de Direitos. Amanda explicou que há proposta de pautar ações de assessoramento para
o município de Campinas na Comissão de Política e Legislação. Amanda relatou que a comissão
sugeriu aprovação do revezamento entre a vice-presidente Maria Aparecida e a senhora Silvana
Miranda na participação das reuniões deste GT de Assessoramento e Maria Aparecida sugeriu
retomar este tema em outro momento, tendo em vista que a próxima reunião do GT será em São
Paulo facilitando a participação dos representantes do CMAS. Amanda relatou que, logo após, foi
realizada reunião com o Grupo de Trabalho da Proteção Social Básica, que teve como pauta as
ações do GT, encaminhamento à SMASDH convidando os CRASs, DASs e representantes do GT
de reordenamento para comporem as reuniões deste GT, que tem como ações, a atualização do
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índice per capta do SCFV, solicitação de audiência pública com a Câmara Municipal de Campinas,
o GT de reordenamento já constituído no município, as expectativas de parcerias alongadas com
o poder público, a reposição das equipes dos serviços públicos, acompanhamento sistemático das
famílias atendidas na rede de Proteção Social Básica - PSB mínima e equipe psicossocial, reunião
com gestores públicos e o fortalecimento dos CRASs. Amanda falou que a proposta do Conselho
foi de convidar os CRASs e DASs a participarem deste GT, solicitando informações ao gestor
acerca do reordenamento do SCFV que já acontece há três anos no município, com proposta de
reunião para o dia quinze de maio. Amanda explicou que será considerada a lista de presença
com a representatividade das entidades participantes nesta data. A conselheira Joana questionou
o objetivo deste trabalho, e Amanda explicou que a proposta é de o Conselho discutir sobre a rede
de PSB no município.  A conselheira Joana esclareceu que justificou sua ausência por e-mail.
Amanda relatou que o GT se reunirá às terças-feiras de cada mês às dez horas, após a realização
da Comissão de Política e Legislação com o cronograma anual: dias quinze de maio, doze de
junho,  dez  de  julho,  quatorze de agosto  e  onze  de setembro,  considerando  que o  Edital  de
chamamento  público  será  divulgado  entre  setembro  e  outubro.  Comissão  de  Finanças  e
Orçamento -  Matheus relatou que a comissão recebeu os documentos contábeis  do mês de
dezembro  de  2017,  foi  analisado  pela  comissão  e  emitido  parecer  favorável.  Em  regime  de
votação  os  balancetes  contábeis  e  demonstrativos  financeiros  de  dezembro  de  2017,  foi
APROVADO com  quatorze  votos  a  favor,  nenhuma  abstenção  e  nenhum  voto  contrário.
Comissão de Inscrição e Normas -  Amanda relatou que a comissão se reuniu no dia três de
abril  e,  em  reunião  com  a  entidade  Associação  Terapêutica  Cristã  -  ATC,  foram  realizados
esclarecimento  sobre  os  documentos  para  inscrição.  Amanda  relatou  que  a  entidade  Centro
Educacional Padre Santi Capriotti solicitou alteração de endereço dos serviços apresentados no
Plano de Trabalho e, em regime foi APROVADO com quatorze votos a favor, nenhuma abstenção
e nenhum voto contrário.  Amanda relatou que a entidade UNIASEC - União de Amor Ajuda e
Salvação  em  Cristo  solicitou  alteração  de  endereço  da  Casa  Lar  Grandes  Pequeninos  e  a
comissão solicitou à CSAC emissão de parecer técnico. Amanda falou que haverá a necessidade
de  prorrogação do prazo para renovação de inscrição para o dia dois de maio devido ao ponto
facultativo do dia trinta de abril e, em regime de votação foi  APROVADO com quatorze votos a
favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.  Comissão do BPC e Comissão do Bolsa
Família – A conselheira Maria Aparecida explicou que as comissões ocorrem na mesma manhã e
o tema encaminhado foi o Seminário, que ocorre sempre que possível. Maria Aparecida relatou
que foi reservado o CEPROCAMP - Centro de Educação Profissional de Campinas, previsto para
ocorrer  no  dia  dezesseis  de  agosto  com o  tema “Os  desafios  da  transferência  de  renda  no
município de Campinas”, com vagas para a Educação, Saúde, Assistência e público em geral.
Maria Aparecida relatou que, para a alimentação do público previsto de cento e vinte pessoas, foi
sugerido o item três do cardápio de café da manhã, com valor total de R$ 4.080,00 (quatro mil e
oitenta reais). O conselheiro Matheus esclareceu sobre a necessidade de utilizar este recurso,
difícil para usar em outro item e que tem um saldo aproximado de cento e vinte mil reais. Maria
Aparecida explicou que o Seminário é voltado para as pessoas que trabalham com a transferência
de renda. Colocado em votação a utilização do valor de R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais),
dos três por cento do IGD/BF destinados ao Conselho e, em regime de votação foi APROVADO
com  quinze  votos  a  favor,  nenhuma  abstenção  e  nenhum  voto  contrário.  Comissão  de
Formação,  Capacitação,  Comunicação e  Divulgação -  Amanda relatou que a  comissão se
reuniu no dia dezessete de abril e teve como pauta a formação da Paulus, que propôs parceria
com o CMAS para a formação de educadores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos  com metodologia  de  trabalho  para  Pessoa  com Deficiência  e  que  foi  encaminhado
convite ao Departamento de Operações de Assistência Social para participação de representante
do  GT  de  reordenamento.  Comissão  de  Elaboração,  Execução  e  Monitoramento  das
Conferências  Municipal  - Maria  Aparecida  falou  que  foi  disponibilizado  na  pasta  de  cada
conselheiro, cópia da resolução com as deliberações da XII Conferência Municipal de Assistência
Social e o planejamento participativo do GT Conferência, que foi elaborado em 2017 no Conselho
com  roteiro  preparatório  para  a  próxima  Conferência.  Maria  Aparecida  explicou  que  um  dos
encaminhamentos foi como organizar fóruns de discussões nos territórios, que a região norte, que
possui experiência com fóruns e tem convidado o Conselho para participar para fortalecimento
nas conferências, e a região noroeste que está se organizando. Maria Aparecida explicou sobre a
necessidade  de  planejamento  das  prioridades  e  perguntou  aos  conselheiros  o  que  poderiam
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trazer para contribuir nesta discussão. A conselheira Juliana propôs levar esta discussão para
dentro dos serviços com os usuários.  Comissão de Interface e Articulação -  Amanda relatou
que  essa  comissão  participará  da  reunião  da  Comissão  de  Elaboração,  Execução  e
Monitoramento das Conferências Municipal a ser realizada no dia vinte e um de maio às quatorze
horas e será feito contato com o COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo
para  esclarecimentos  sobre  a Resolução COMAS/SP nº1146/16,  que trata  da constituição de
Conselhos Gestores, para atendimento a deliberação da conferência. Leonardo explicou que esta
demanda de criação de conselho existe há várias conferências e a ideia foi pensar a partir de
experiência  de  São  Paulo,  que  têm constituídos  conselhos  regionais,  com representantes  de
entidades,  usuários,  poder  público  e  possuem autonomia para fiscalizar  e  executar  a  política
naquela região.9 Amanda relatou que a cartilha da conferência está em processo de finalização e
deverá  ser  apresentada  na  próxima  reunião.  Não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  a  vice-
presidente Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa 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 quatro
de abril de 2018.
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