
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 28.08.2018. Aos vinte e oito dias do mês de agosto
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 - 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  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 Finanças - Titular: José Fernandes Ongaratto; pela Secretaria Municipal de Saúde –
Suplente: Vanilda Nunes Avelar Cunha; pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Titular:
Andréa Janotte Farina.  C) Justificativas de ausência: Juliana Aparecida Vieira da Silva, Elcio
Eidi Itida, Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas, Célia Elizia Marinho Santos, 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, Guztavo
Henrique Zuccato, Eliete Federico Adão, Sueli Patané Maraxlet, Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira,
Adilson  Gomes Pereira,  Márcia  Adriana Cardoso  Moreno e  Vicente  Porto  Vilela.  Realizado  o
levantamento de presenças, assumiram a titularidade “ad hoc” as conselheiras suplentes Simone
e  Selma  (pela  Sociedade  Civil)  e  a  conselheira  suplente  Vanilda  (pelo  Poder  Público).  O
conselheiro Leonardo 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 trinta e
um de julho de 2018 que, lida anteriormente pelos conselheiros foi APROVADA com nove votos a
favor,  nenhuma  abstenção  e  nenhum  voto  contrário.  Comissão  de  Política  e  Legislação -
Amanda  relatou  que  a  comissão  se  reuniu  no  dia  quatorze,  que  iniciou  com  a  leitura  do
documento da entidade Sorri Campinas solicitando uma posição sobre as verbas parlamentares
da  rede  de  serviços  complementares,  e  a  comissão  solicitou  que  este  documento  fosse
encaminhado para a Comissão de Inscrição e Normas, para agendamento de nova reunião com a
rede de serviços complementares e a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social
- DRADS. Celina falou que a SMASDH - Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência
e Direitos Humanos já elabora este estudo e que várias entidades desta rede não se veem como
serviço  tipificado.  Maria  Aparecida  falou  que  houve  uma  reunião  com  a  DRADS,  que  tem
entendimento  diverso  e,  diante  disto  foi  solicitado  que  nos  encaminhassem  por  escrito  o
entendimento que possuem, porém não foi recebido até o momento. A conselheira Josefa explicou
que a SMASDH identificou que as entidades têm capacidade técnica para executar o serviço, mas
não tem garantia de que terá verba a mais para disponibilizar mais serviços. Amanda relatou que
foi  recebido  uma  carta  de  algumas  mães  dos  bairros  Jardim  Bassoli,  Parque  Floresta  e
Residencial São Bento referente ao Projeto Viva Leite, em que se mostram indignadas com o
corte de leite de famílias que tem mais que duas crianças e que passaram a receber apenas um
para  ampliar  a  quantidade  de  famílias  atendidas.  Amanda relatou  que  será  encaminhado  ao
Departamento  de  Segurança  Alimentar  da  SMASDH  para  emissão  de  parecer  e  posterior
resposta.  Amanda  relatou  que  a  SMASDH retornou  o  questionamento  deste  CMAS sobre  a
provisão das verbas transitórias e será encaminhado à rede socioassistencial para conhecimento
e esclarecimentos.  Maria Aparecida sugeriu encaminhar  o questionamento sobre o  motivo  da
mudança e as novas diretrizes do Programa Viva Leite também à DRADS, para uma posterior
resposta oficial. Celina relatou que o grupo de trabalho sobre assessoramento encerrou-se com
algumas propostas que foram apresentadas para o MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e
para o CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social e explicou que parte das pessoas deste
GT  compuseram  um  grupo  nacional  de  assessoramento  nomeado  como  RENDAS  e  outro
nomeado  como  MINEAS.  Amanda  relatou  que  a  comissão  iniciou  discussão  sobre  cláusulas
novas da convenção coletiva definidas pelo SINBFIR - Sindicato das Instituições Beneficentes
Filantrópicas e Religiosas do Estado de São Paulo Sindicato Patronal, referentes ao prêmio de
permanência  dos  funcionários  das  entidades.  Amanda  relatou  que  o  Grupo  de  Trabalho  da
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Proteção Social Básica definiu que deverá ser remetido o ofício CMAS nº 072/2018 à SMASDH e
fez a leitura do mesmo. Amanda falou que o GT optou por  trabalhar  apenas com equipe de
referência, considerando o pouco tempo para estudar outros parâmetros. Comissão de Finanças
e Orçamento - Matheus relatou que a comissão se reuniu nos dias quatorze e vinte e sete devido
a demanda urgente da comissão do BPC. Matheus relatou que foi apresentado documentos sobre
o planejamento, execução e prestação de contas dos recursos transferidos na modalidade fundo a
fundo do governo federal.  Matheus explicou que não houve grandes mudanças e a comissão
emitiu parecer favorável a este planejamento e, em regime de votação foi APROVADO com nove
votos a favor,  nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.  Matheus relatou que a comissão
tomou ciência do ofício circular nº 048/2018 encaminhado pelo CONSEAS - Conselho Estadual de
Assistência  Social,  solicitando  previsão  de  recursos  orçamentários  e  financeiros  na  proposta
orçamentária  2019,  para  a  realização  das  Conferências  Municipais  de  Assistência  Social  e
viabilização dos delegados eleitos às reuniões preparatórias, conferência estadual e nacional de
assistência  social.  Matheus  relatou  que  foi  indicado,  em  modo  de  urgência,  as  despesas
pretendidas para o ano de 2019 com os recursos do IGD-BF e IGD-SUAS, informando somente os
tipos de despesas e não os valores a serem utilizados. Matheus relatou que foram analisados os
demonstrativos  financeiros  e  balancetes  contábeis  dos  meses  de  maio  e  junho  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.  Matheus  relatou  que  a  Comissão  de
Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação está programando uma capacitação para os
técnicos  da  rede  socioassistencial  sobre  Elaboração  de  Relatórios  Técnicos  da  Área  Social,
oferecida pela entidade PIA Sociedade de São Paulo nos dias vinte e seis e vinte e sete de
setembro e, solicitou a utilização de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) para aquisição
de kit lanches com recursos do IGD-SUAS e, em regime de votação foi  APROVADO com nove
votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Matheus informou que foi observado
pela comissão a não utilização dos recursos oriundos do IGD-BF referentes aos meses de maio e
junho de 2018, para ação de ampliação de atendimento e divulgação do recadastramento dos
usuários do BPC, nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
respectivamente.  Comissão de Inscrição e Normas -  Leonardo relatou que foi  solicitado um
Plano de Providência à entidade Centro Educacional e Assistencial Cândida Penteado de Queiróz
Martins, considerando o encerramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
de  06  a  14  anos  e  11  meses.  Leonardo  relatou  que  foi  realizada  a  atualização  dos  dados
cadastrais,  conforme  ata  de  eleição  de  diretoria  apresentada  pela  entidade  Associação  Civil
Carmelitas da Caridade e foi agendada reunião com a entidade Obra Social São João Bosco para
dia quatro de setembro às dez horas. Leonardo relatou que foi agendada visita técnica à entidade
Centro  Espírita  Allan  Kardec,  na  unidade  Educandário  Eurípedes,  referente  ao  Programa  de
Aprendizagem Profissional no dia vinte de agosto às quatorze horas e que foi agendado reunião
com representantes da entidade Fundação Síndrome de Down no dia quatro de setembro às dez
horas e trinta minutos, referente ao Projeto Território de Todos. Leonardo relatou que a comissão
se  reuniu  com  representantes  da  entidade  A.A.C.E.C.  -  Associação  Assistencial  à  Pessoas
Carentes  e  Especiais  de  Campinas  para  esclarecimentos  sobre  os  critérios  de  inscrição  no
Conselho. Leonardo relatou que foi encaminhado resposta à DRADS sobre questionamento do
CNPJ da  entidade  Centro  Espírita  Allan  Kardec.  Comissão do BPC  e  Comissão do Bolsa
Família – A conselheira Maria Aparecida informou que no dia dezesseis foi realizado o Seminário
no Salão Vermelho da prefeitura, surpreendendo com a quantidade de presentes, com retorno
positivo e agradeceu a comissão pelo desempenho. Maria Aparecida falou que as palestrantes
Joana  e  Luciana  trouxeram  bastantes  novidades  para  reflexões  e  discussões,  alcançando  o
objetivo.  Comissão de Interface e Articulação -  Leonardo relatou que o CMAS participou da
reunião  do  Fórum  de  Formação  da  Assistência  Social  da  região  Norte  e  que  ele  fez  a
apresentação do relatório da última conferência das demandas abordadas por aquela região e
convidou  os  presentes  a  participarem do Conselho.  Leonardo falou  que a  conselheira  Joana
também esteve presente neste Fórum. Celina falou que estará presente também no fórum que
acontecerá  na  região  noroeste,  no  dia  quatro  de  setembro,  com  o  conselheiro  Matheus.
Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação - Maria Aparecida relatou
que fariam uma visita ao COMAS - Conselho Municipal de Assistência de São Paulo, mas por
motivos diversos tiveram que remarcar com data a ser acordada. Maria Aparecida relatou que
estão avançando com vários projetos, que haverá formação em parceria com a PIA Sociedade de
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São  Paulo  (Paulus),  para  conselheiros  e  colaboradores  da  rede  socioassistencial  e  também,
parceria com a Fundação FEAC - Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para tratar
sobre o projeto das Conferências, que desafiará o Conselho com bastante trabalho e dedicação,
precisando de muitos parceiros nestes processos,  tanto dos conselheiros quanto das regiões.
Maria Aparecida falou que foi  aprovado na última reunião ordinária a contratação da senhora
Luciana Tatagiba, a fim de executar supervisão neste Conselho e pensando em iniciar no dia
dezoito de setembro no período da manhã, convidando os conselheiros a participarem, levando
algumas demandas sobre o Conselho. Maria Aparecida falou que a cartilha da conferência está
em fase final de produção com previsão de imprimir em torno de quinhentas unidades para levar
nas  regiões.  Comissão  de  Elaboração,  Execução  e  Monitoramento  das  Conferências
Municipal - Celina relatou que foi realizada reunião com a FEAC sobre as etapas do formato da
nova proposta de Conferências e falou da importância de todos participarem na próxima reunião,
que será realizada no dia quatorze de setembro às quatorze horas.  Informes - Celina informou
que  no  final  de  junho,  a  entidade  CPTI  -  Centro  Promocional  Tia  Ileide  disponibilizou  para
divulgação  do  trabalho  que  executam,  DVDs  (Digital  Video  Discs).  Celina  informou  que  a
capacitação para os conselheiros será com lanche comunitário  nos dois  dias,  com a senhora
Fernanda Campana, que tem realizado o treinamento em diversos municípios. 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, 28
de agosto de 2018.
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