
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 25.09.2018.  Aos vinte  e  cinco dias  do  mês de
setembro 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 e Josefa Hermínia Rodrigues Guirau; pelos Profissionais ou Órgãos de Classe
ligados à área de Assistência Social - Titular: Leonardo Duart Bastos e Cinthia Cristina da Rosa
Vilas  Boas;  pelos  usuários  ou  representantes  de  usuários  da  assistência  social  –  Titulares:
Valquírio Augusto Cavedini e Célia Elizia Marinho dos Santos - 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  Cultura  -  Suplente:  Renata
Alexsandra da Silva; pela Secretaria Municipal de Finanças - Titular: José Fernandes Ongaratto;
pela  Secretaria  Municipal  de  Habitação  -  Suplente:  Sueli  Patane  Maraxlet;  pela  Secretaria
Municipal de Infraestrutura - Titular: Sergio Reis de Oliveira Cerqueira; pela Secretaria Municipal
de  Esporte  e  Lazer  -  Titular:  Andréa  Janotte  Farina.  C)  Justificativas  de  ausência: Juliana
Aparecida Vieira da Silva, Paulino Massamori Sashimoto, Elcio Eidi Itida, Joana Júlia de Rezende
Tripoloni, Matheus Ifanger Albrecht, Barbara Camila Silvino Bellon, Maria Eduarda Losi Gonçalves,
Elaine Cristina Garcia Ramos de Souza, 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” as conselheiras suplentes Simone e Selma (pela
Sociedade Civil) e as conselheiras suplentes Renata e Sueli (pelo Poder Público). Os conselheiros
Leonardo, Valquírio,  José Fernandes e Sérgio justificaram 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  oito  de  agosto  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
onze e teve como pauta o encerramento do GT da Proteção Social Básica, que teve seu objetivo
cumprido  de  fazer  um  estudo  do  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos,  o
encaminhamento para a Secretaria municipal de Assistência Social,  Pessoa com Deficiência e
Direitos Humanos - SMASDH e o grupo definiu que se houver necessidade, esse grupo poderá
ser retomado.  Amanda relatou que foi  compartilhado com a comissão,  as reuniões realizadas
sobre o  PMAS -  Plano Municipal  de Assistência  Social  e  esclareceu que este  Conselho não
compareceu  a  essas  reuniões  por  não  ter  sido  convidado  formalmente  pela  SMASDH.  A
conselheira Maria Aparecida retificou que o Conselho não foi notificado com antecedência, mas no
dia  que  iniciou  o  processo  e  não  havia  mais  agenda.  Celina  esclareceu  que  o  PMAS será
encaminhado para esta Comissão analisar e ressaltou a importância de o Conselho estar presente
na  construção  para  os  próximos  quatro  anos.  Maria  Aparecida  falou  que  o  PMAS  terá  um
processo de consulta pública,  ficando disponível  para  apreciação e,  será  disponibilizado pelo
Sistema  Eletrônico  de  Informação  -  SEI  para  o  CMAS  tomar  ciência  e  posteriormente  para
deliberação do Conselho.  Celina ressaltou a importância  de todos opinarem.  Maria  Aparecida
falou que o PMAS deverá estar disponível a partir  de outubro e esclareceu que não se pode
opinar enquanto conselheiro, sempre enquanto representação ou cidadão. Amanda relatou que,
sobre a carta recebida sobre o Programa Viva Leite e apresentada na reunião ordinária anterior,
será solicitada esclarecimentos também à Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento
Social - DRADS. Amanda relatou que foi apresentado o Decreto nº 20.007/2018, publicado no
Diário Ofício do Município sobre a instituição do Grupo de Trabalho sobre a regulamentação da
Lei  Federal  13019/2014,  que trata  do MROSC.  Maria  Aparecida explicou que esse grupo de
trabalho terá o prazo de noventa dias, a partir da primeira reunião, para apresentar um projeto de
lei.  Amanda relatou que foi  realizada uma reflexão sobre o prêmio de permanência,  de forma
retroativa, aos funcionários das entidades, aprovado na convenção coletiva da categoria e que
isso oneraria muito as instituições.  Comissão de Finanças e Orçamento -  Celina explicou que
não houve demandas desta comissão.  Comissão de Inscrição e Normas -  Leonardo explicou
que esta Comissão cuida das inscrições das entidades que prestam os serviços da assistência
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social, fiscaliza o cumprimento da legislação e das regras do conselho. Leonardo relatou que foi
reagendada reunião com a entidade Obra Social  São João Bosco e  a  entidade Aprendizado
Doméstico Santana apresentou ata da nova diretoria, para alteração no cadastro do conselho.
Leonardo relatou que a entidade UNIASEC - União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo e a
entidade Instituição Padre Haroldo Rahm solicitaram alteração de endereço da Casa Lar Grandes
Amigos e do Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e Adultos - República Masculina,
respectivamente, e foi requisitado à SMASDH para emissão de parecer. Leonardo relatou que,
considerando o e-mail recebido da DRADS solicitando informações sobre os nomes dos serviços
executados pela entidade Cáritas Arquidiocesana de Campinas, estão incorretos e a comissão,
após análise,  sugeriu fazer  a  alteração do nome do serviço de acolhimento institucional  para
jovens  e  adultos  -  m/f para  Serviço  de  Acolhimento  Institucional  para  Pessoas  Adultas  em
Situação de Rua - Abrigo Masculino, que em regime de votação foi APROVADA com doze votos a
favor,  nenhuma abstenção e nenhum voto  contrário.  Leonardo relatou que a entidade Centro
Espírita  Allan  Kardec  solicitou  inscrição  para  o  Programa de  Aprendizagem Profissional  para
Adolescentes e Jovens e a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi
APROVADA com onze votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo explicou
que a conselheira Simone se absteve da votação por fazer parte da entidade e quando ocorre de
haver um conselheiro interessado no processo, procura se abster para poder manter a isenção.
Leonardo relatou que foi respondido o questionamento da DRADS sobre o serviço prestado pela
entidade Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz - CECOIA, como preponderante
da educação e que executa serviço da assistência social. Leonardo relatou que foi respondido a
solicitação, por e-mail, do Ministério do Desenvolvimento Social sobre a entidade CIEE - Centro
de  Integração  Empresa-Escola,  que  solicitou  a  este  Ministério  a  renovação  do  CEBAS  -
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social e, para tanto, deverá ter a inscrição
comprovada por este CMAS. Leonardo falou que foi agendado visita técnica nesta instituição para
verificar o serviço executado. Leonardo relatou que foi realizada visita técnica à entidade Rede
Cidadã, que solicitou inscrição neste conselho. Leonardo relatou que foi solicitado comprovante de
endereço  à  entidade  Associação  Pestalozzi  de  Sumaré  do  local  de  execução  do  serviço  e
agendamento de visita técnica. Leonardo relatou que será agendada reunião desta comissão com
a senhora Fernanda da entidade PIA Sociedade de São Paulo (Paulus), para assessoramento na
revisão do Regimento Interno deste CMAS. Leonardo relatou sobre a reunião com a Fundação
Síndrome de Down, para conhecimento do projeto Território de Todos. Leonardo explicou que o
Conselho não possui, até o momento, inscrição de projetos e que este, acontece desde o mês de
março de 2018 e teve como inspiração o serviço tipificado proteção social básica no domicílio para
pessoas com deficiência e idosos. Leonardo falou que o projeto atende dezenove usuários da
região sudoeste  do município  e  já  estão apresentando  resultados significativos  aos usuários,
família e comunidade e o plano de continuidade, que será renovado pela FEAC por mais um ano,
terão os resultados sistematizados para ter a proporção do impacto do projeto através de um
mapa de território. A comissão emitiu parecer favorável à inscrição do projeto Território de Todos
executado pela entidade Fundação Síndrome de Down e, em regime de votação foi APROVADA
com doze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a
entidade Associação de Esportes Adaptados de Campinas solicitou inscrição neste  Conselho.
Leonardo esclareceu que a entidade tem o foco na política do esporte e não possue assistente
social contratada e, por não atender os requisitos da política de assistência social, a Resolução
CNAS  nº  109/2009  e  a  Resolução  CMAS  nº  003/2015,  a  comissão  emitiu  o  parecer  pelo
INDEFERIMENTO e, em regime de votação foi APROVADA com doze votos a favor, nenhuma
abstenção e  nenhum voto contrário.  Leonardo relatou que a  Instituição Padre Haroldo Rahm
protocolou  ofício  notificando  o  encerramento  das  atividades  do  Serviço  de  Acolhimento
Institucional para crianças e adolescentes - Abrigo Especializado e a comissão encaminhou à
SMASDH solicitando  informações  sobre  os  atendidos.  Leonardo  relatou  que  entidade  Centro
Educacional  e  Assistencial  “Cândida  Penteado  de  Queiróz  Martins” encaminhou  ofícios
protocolados sob os números 232/18 e 243/18 relatando acordo de não renovação da parceria
para 2018 com a SMASDH, que providenciaria as medidas necessárias para os atendidos do
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 06 a 14 anos e 11 meses. A comissão
encaminhou ofício á SMASDH e emitiu parecer FAVORÁVEL ao  cancelamento de inscrição, a
pedido e, em regime de votação foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção e
nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude,
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Protetiva e Cível de Campinas protocolou sob o nº 248/18, ofício requisitando informações sobre
as entidades Instituto Amor e Vida e CAVIPEC - Casa de Amparo Amor e Vida a Pessoas com
Câncer e, após análise foi encaminhada resposta informando que as respectivas instituições não
são inscritas neste Conselho. Leonardo relatou que a entidade Projeto há Esperança solicitou
inscrição  e,  após  análise  dos  documentos  foi  agendada  visita  técnica  de  representantes  da
comissão para conhecer o serviço.  Leonardo relatou que a entidade Sociedade Educativa de
Trabalho e  Assistência  -  SETA protocolou sob o nº  240/18 documento solicitando entrega da
Declaração  Anual  de  Prestação  de  Contas  e  foi  solicitado  à  secretaria  executiva  orientar  a
entidade  quanto  ao  documento  e  foi  também protocolado  sob o  nº  241/18,  ofício  solicitando
alteração  dos  endereços,  e  solicitado  à  secretaria  executiva  encaminhar  a  publicação  da
Resolução CMAS nº 089/2018 do dia quatorze de agosto de 2018.  Comissão de Elaboração,
Execução e Monitoramento das Conferências Municipal - Maria Aparecida deu as boas vindas
aos  representantes  da  região  norte  e  explicou  que  estão  se  preparando  para  a  próxima
conferência com proposta de parceria, em construção com a FEAC, entidade de assessoramento.
Maria  Aparecida relatou que foi  realizada reunião no dia  quatorze de setembro e  a próxima,
convidando a quem queira participar, será realizada no dia vinte e oito de setembro às quatorze
horas e assim, a cada quinze dias. Maria Aparecida explicou que a intenção é de potencializar o
processo  todo  da  conferência,  pois  tem  ocorrido  com  poucos  avanços.  Maria  Aparecida
esclareceu  que  tem  observado  o  fortalecimento  dos  fóruns,  que  é  uma  deliberação  da
conferência, unindo forças e chegando na conferência mais fortalecidos através do Conselho que
exerce o controle social da política pública. Maria Aparecida falou sobre observar nos espaços dos
fóruns, as necessidades de cada região além de pensar na organização da conferência e falou
que se alguém tiver a disponibilidade de participar, será muito bem-vindo. Celina falou que últimas
pré-conferências  foram  muito  boas,  mas  quando  chegou  na  conferência  as  propostas  foram
alteradas, causando muitas dificuldades e desmotivação, e assim foi pensado em fortalecer os
fóruns. Celina falou que foi realizado uma visita na instituição UpDate, em São Paulo, que realiza
o trabalho de fortalecimento de grupos comunitários, para pensar no processo de fortalecimento
dos fóruns e no processo da conferência, para sair com propostas efetivas e requerer dos órgãos
competentes,  em  um período  difícil.  Comissão  de  Interface  e  Articulação e  Comissão  de
Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação - Celina falou que não foram realizadas
reuniões  dessas  comissões.  Comissão  do  BPC  –  Maria  Aparecida  explicou  que,  sobre  a
utilização do recurso para as atividades de finais de semana do cadastro social e a não utilização
dos  recursos  oriundos  do  IGD-BF  apresentado  pelo  conselheiro  Matheus  na  última  reunião
ordinária, foram informados sobre a dificuldade de parcerias para o cadastramento nos finais de
semana, que o recurso realmente não foi utilizado ainda e as únicas parcerias obtidas foram com
as  escolas.  Maria  Aparecida  explicou  que  provavelmente  não  alcançarão  a  totalidade  no
município, e que no estado de São Paulo existem duzentas e noventa e duas mil pessoas que não
foram cadastradas ainda, sendo noventa e seis mil somente de São Paulo, sendo que vinte por
cento não residem mais no município. Maria Aparecida falou que foi atingido sessenta e sete por
cento do nosso público, ficando com um déficit de vinte e três por cento, de cinco mil pessoas a
cadastrar até o mês de dezembro de 2018, tendo um bom avanço na ação do cadastro social
avaliado pela situação nacional. Maria Aparecida esclareceu que estão em uma grande ação para
que  os  deficientes  e  idosos  que  recebem  o  BPC sejam  cadastrados,  para  não  perderem  o
benefício a partir de primeiro de janeiro de 2019, e que esses índices se referem a esse público.
Maria  Aparecida  informou  que  o  MDS mapeou  o  banco  que  os  beneficiários  do  BPC estão
resgatando o dinheiro do benefício, facilitando a busca ativa nesses locais. Comissão do Bolsa
Família  –  Maria  Aparecida  relatou  sobre  um  projeto  piloto  para  inclusão  de  usuários  da
assistência social, capacitados no conselho, para atuarem nos territórios, iniciando possivelmente
na região sudoeste. Maria Aparecida falou que a proposta é conversar primeiros com os técnicos,
buscando parceiros, líderes de bairros e a capacitação realizada em dez encontros de três horas,
iniciando no final do ano e as demais regiões poderiam participar, observando o processo, visto
que não seria possível o conselho estar em todas as regiões. Maria Aparecida falou que o projeto
viria com uma supervisora para auxiliar e a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL para utilização
do  valor  de  aproximadamente  R$  6.000,00  (seis  mil  reais),  dos  três  por  cento  do  IGD/BF
destinados  ao  Conselho,  para  a  contratação  de  profissional  para  desenvolver  o  projeto  de
capacitação e,  em  regime  de  votação  foi  APROVADO  com  doze  votos  a  favor,  nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário.  Informes - Maria Aparecida informou que a parceria com a
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senhora Luciana Tatagiba está em andamento, porém devido ao atraso na apresentação de um
documento, o processo atrasou. Amanda informou que no dia treze de setembro foi publicada a
Resolução CNAS nº 020/2018 que solicita a recomposição da dotação orçamentária de 2018 e da
proposta  orçamentária  para  o  exercício  de  2019  para  a  Assistência  Social,  que  considera
aproximadamente a redução de cinquenta por cento para o ano de 2019. Amanda falou que está
em  diálogo  no  Conselho,  emissão  de  uma  nota  de  repúdio  em  relação  a  esta  Resolução
publicada. Celina falou que em 2017 foi realizada uma concentração de pessoas no Centro de
Convivência em repúdio ao tema. Leonardo falou da preocupação de muitas entidades que estão
encerrando suas atividades e sobre a forma de defrontar a situação. Maria Aparecida falou que
esse corte prejudica o SUAS, ou seja, o público e o privado. Amanda falou que a redução para o
Benefício de Prestação Continuada será de 49,95%, para os serviços socioassistenciais será de
49,90%,  totalizando  o  corte  de  49,46%,  impactando  bastante  a  população.  Celina  falou  da
importância do recadastramento e da divulgação e que as instituições devem disponibilizar para
auxiliar no atendimento. Maria Aparecida falou sobre as dificuldades de localização dos usuários e
o estado, devido ao período eleitoral, não pode auxiliar nas divulgações. Maria Aparecida solicitou
aos presentes que auxiliem na divulgação em seus territórios,  esclarecendo a importância do
recadastramento. 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, 25 de setembro de 2018.
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