
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 31.07.2018. Aos trinta e um dias do mês de julho
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: Celina
da Costa Dias Silva (Presidente) e Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini - Suplente: Josefa
Hermínia  Rodrigues  Guirau;  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 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);  pela Secretaria Municipal de
Habitação - Suplente:  Sueli  Patane Maraxlet;  pela Secretaria Municipal  de Saúde – Suplente:
Vanilda Nunes Avelar Cunha.  C) Justificativas de ausência: Juliana Aparecida Vieira da Silva,
Simone de Oliveira Prates,  Paulino Massamori  Sashimoto,  Elcio Eidi  Itida,  Cinthia Cristina da
Rosa Vilas Boas, Célia Elizia Marinho Santos, Matheus Ifanger Albrecht, Barbara Camila Silvino
Bellon,  Maria  Eduarda  Losi  Gonçalves,  Elaine  Cristina  Garcia  Ramos  de  Souza,  Renata
Alexsandra da Silva,  Maria da Graça Ávila  Siqueira de Carvalho,  Niraldo José da Silva,  José
Fernandes Ongaratto, Guztavo Henrique Zuccato, Eliete Federico Adão, Sérgio Reis de Oliveira
Cerqueira,  Adilson Gomes Pereira,  Márcia Adriana Cardoso Moreno,  Andreia Janotte Farina e
Vicente Porto Vilela. Realizado o levantamento de presenças, assumiram a titularidade “ad hoc”
as conselheiras suplentes Josefa e Selma (pela Sociedade Civil) e as conselheiras suplentes Sueli
e Vanilda (pelo Poder Público). A conselheira Amanda justificou o atraso. A presidente Celina fez a
acolhida inicial.  Deliberação das Atas – Foi colocado em votação a  ata referente a Reunião
Ordinária realizada no dia vinte e seis de junho de 2018 que, lida anteriormente pelos conselheiros
foi APROVADA com oito votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão
de Política e Legislação - Celina relatou que a comissão se reuniu no dia dez e teve como pauta
a licença maternidade, que muitas instituições têm dúvidas sobre a utilização e sobre a criação da
comissão especial  para analisar a proposta de emenda parlamentar -  PEC 383 de 2017,  que
destina dez por cento da receita corrente líquida da União para o financiamento do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS.  Comissão de Finanças e Orçamento -  Maria Aparecida relatou
que foram analisados os  demonstrativos financeiros e balancetes contábeis do mês de abril de
2018, a comissão emitiu parecer favorável e, em regime de votação foi  APROVADO com nove
votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de Inscrição e Normas -
Leonardo relatou  que  a  entidade  Isbet  -  Instituto  Brasileiro  Pró  Educação,  Trabalho  e
Desenvolvimento apresentou relatório da entidade para ciência do Conselho. Leonardo relatou
que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -  CMDCA respondeu ao
CMAS,  através  do  ofício  nº  165/2018,  sobre  a  descontinuidade  do  Apadrinhamento  Afetivo
executado pela entidade AEDHA - Associação de Educação do Homem do Amanhã (Guardinha),
esclarecendo  que  o  motivo  do  atraso  se  deu,  devido  a  entidade  não  ter  apresentado  os
documentos para a renovação deste programa em tempo hábil. Leonardo relatou que a entidade
Centro Socioeducativo Semente Esperança apresentou a ata de eleição atualizada.  Leonardo
relatou que foi agendada reunião com a entidade Associação Assistencial à Pessoas Carentes e
Especiais de Campinas para esclarecimentos quanto a solicitação de inscrição neste Conselho.
Leonardo relatou que foi realizada reunião com a DRADS - Diretoria Regional de Assistência e
Desenvolvimento  Social  para  esclarecimentos  sobre  serviços  tipificados  executados  pelas
entidades inscritas no Conselho.  Leonardo relatou que foi  realizada visita técnica na entidade
Minha  Campinas  e  na  entidade  Espaço  Cultural  Casa  do  Pavão.  Leonardo  relatou  que  foi
analisado documentos da entidade Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA, que
solicitou alteração de endereço dos Serviços: Complementar Especializado de Proteção Social a
Famílias - SESF, executados nos bairros Taquaral e São Bernardo para os bairros São Bernardo e
Cidade  Jardim,  respectivamente;  e  da  Proteção  Social  a  Adolescentes  em  cumprimento  de
medida  socioeducativa  -  LA executado  em outro  logradouro  do  mesmo bairro.  Foi  analisado
também  o  relatório  de  monitoramento  expedido  pela  Coordenadoria  Setorial  de  Avaliação  e
Controle - CSAC a pedido do Conselho, após, a comissão emitiu parecer favorável e, em regime
de votação foi APROVADO com nove votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.
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Leonardo relatou que ocorreu reunião extraordinária da comissão no dia vinte e seis, foi analisado
e encaminhado para arquivo o plano de trabalho e relatório da entidade Centro de Aprendizagem
e Mobilização pela Cidadania - CAMP, encaminhados para ciência do Conselho. Leonardo relatou
que  foi  analisado  os  documentos  complementares  para  renovação  de  inscrição  da  entidade
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE e, em regime de votação foi APROVADO com oito
votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a entidade  Minha
Campinas apresentou documentos  solicitando inscrição e, após análise dos documentos, visita
técnica e, considerando não ter em seu quadro de Recursos Humanos um profissional de Serviço
Social  contratado,  a  comissão  sugeriu  o  INDEFERIMENTO e,  em  regime  de  votação  foi
APROVADO com nove votos a favor,  nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.  Leonardo
relatou que, após reunião de esclarecimentos com a entidade Casa do Pavão, a mesma solicitou
cancelamento  do  pedido  de  inscrição.  Leonardo  relatou  que  foi  agendada  reunião  de
esclarecimentos com a entidade Associação de Apoio a Portadores de AIDS Esperança e Vida.
Leonardo relatou que a comissão tomou ciência da informação prestada pela CSAC sobre o
fechamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da entidade Obra Social São
João Bosco. Leonardo relatou que a entidade Sorri Campinas encaminhou ofício informando que
a conselheira Juliana Aparecida Vieira da Silva  estará afastada das atividades do CMAS por
licença maternidade a partir do dia onze de julho, com retorno previsto em dezembro de 2018.
Leonardo relatou que a entidade Instituição Assistencial Dias da Cruz solicitou esclarecimentos
sobre sua inscrição no Conselho, e foi orientado a apresentar a solicitação, de acordo com a
Resolução cmas nº 003/2015. Leonardo relatou que foi recebido o relatório digital das atividades
do Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas - Comec e que a entidade Os Seareiros
encaminhou o Estatuto Social para atualização do cadastro no Conselho. Leonardo relatou que foi
recebido e-mail  de  Priscila  Albuquerque solicitando esclarecimentos  de se ter  uma assistente
social  para  obter  inscrição  no  CMAS,  que  foi  respondido  com  base  na  resolução  CMAS  nº
003/2015.  Comissão do BPC e  Comissão do Bolsa Família – A conselheira Maria Aparecida
relatou que a reunião teve como tema central,  o Seminário que será realizado no próximo dia
dezesseis, e que será encaminhado nesta data o link para os conselheiros realizarem a inscrição
e posteriormente, para a rede socioassistencial. Maria Aparecida falou que a única pendência para
a realização do Seminário é o cerimonialista que, apesar de disponibilizado pela Secretaria de
Educação,  encontra-se em período de férias.  Maria Aparecida solicitou aos presentes alguma
indicação e a conselheira Selma se disponibilizou a contatar uma pessoa. Maria Aparecida relatou
que a reunião da Comissão do BPC não foi realizada. Maria Aparecida falou que foi formado um
Grupo de Trabalho para discussão sobre os Fóruns Regionais, e foi tencionado uma pessoa para
realizar um projeto piloto, em um território eleito com os trabalhadores, com representantes de
bairros e com os usuários, de como realizar um fórum na prática, e que foi marcada uma reunião
aberta com a senhora Ana Maria Campos no dia vinte e três de agosto às dez horas, na Casa dos
Conselhos.  Comissão de Interface e Articulação -  Celina relatou que o encontro bimestral do
Fórum na região Noroeste será acompanhado por ela e pelo conselheiro Matheus e será realizado
no  dia  quatro  de  setembro,  levando  o  material  da  Conferência.  Celina  relatou  que  será
programado encontros em todas as regiões, considerando que nas regiões Norte e Noroeste já
foram implantados os Fóruns. Celina falou que tem sido discutido sobre a descentralização das
reuniões do Conselho, criando o Conselho Regional com proposta de parceria com o CMDCA. A
conselheira Joana sugeriu fazer a reunião mensal do conselho em cada região.  Comissão de
Formação,  Capacitação,  Comunicação  e  Divulgação - Celina  relatou  que  a  entidade  Pia
Sociedade de São Paulo fará uma formação para os conselheiros no dia vinte e nove e trinta e
agosto e uma outra, para os técnicos da rede socioassistencial, no dia vinte e seis e vinte e sete
de setembro sobre elaboração de relatórios técnicos da área social. Maria Aparecida falou que foi
conversado com a senhora Luciana Tatagiba, professora da Unicamp, sobre proposta dela realizar
uma supervisão no Conselho, apontando diretrizes sobre regimento interno, trazendo reflexões
sobre as conferências, o seminário de controle social no município e a união entre os conselhos
da assistência. Maria Aparecida relatou que a proposta é utilizar o recurso do IGD-SUAS para
realização de assessoramento no valor estimado de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
mais os impostos, com prazo até dezembro de 2018 e, em regime de votação foi  APROVADO
com oito votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de Elaboração,
Execução  e  Monitoramento  das  Conferências  Municipal -  Maria  Aparecida  falou  que  não
houve a reunião no dia treze e foi  reagendada para esta data, após o término desta reunião
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ordinária.  Informes - Celina informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa
com Deficiência e Direitos Humanos disponibilizou alguns aparelhos celulares, em funcionamento
ou  não,  para  doação  e  verificar  o  interesse  e  não  houve  manifestação.  Não  havendo  mais
assuntos a tratar, a presidente Celina da Costa Dias Silva agradeceu e 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, 31 e
um de julho de 2018.

114
115
116
117
118
119
120


