
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 30.10.2018. Aos trinta dias do mês de outubro 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:  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 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  Cultura  -  Suplente:  Renata  Alexsandra  da  Silva;  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 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,  Simone de
Oliveira Prates, Josefa Hermínia Rodrigues Guirau, 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,  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 e Vicente Porto Vilela. Realizado o levantamento
de presenças, assumiram a titularidade “ad hoc” os conselheiros suplentes Paulino e Selma (pela
Sociedade Civil) e as conselheiras suplentes Renata, Sueli e Vanilda (pelo Poder Público). Os
conselheiros  Leonardo  e  Andréa,  justificaram o  atraso  e  as  conselheiras  Amanda e  Sueli  se
ausentaram da  sala.  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  cinco  de
setembro de 2018 que, lida anteriormente pelos conselheiros foi  APROVADA com dez votos a
favor,  nenhuma  abstenção  e  nenhum  voto  contrário.  Comissão  de  Política  e  Legislação -
Amanda relatou que a comissão se reuniu no dia nove e teve como pauta o Programa Viva Leite,
com resposta recebida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e
Direitos Humanos - SMASDH, se posicionando e orientando contato com a Diretoria Regional de
Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS. Amanda relatou que será encaminhado convite
para o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional - DSAN e para a DRADS participarem
da  próxima  reunião  desta  Comissão  para  maiores  esclarecimentos  e  após,  será  convidado
representantes  das  mães  para  um  retorno.  Amanda  relatou  que  a  comissão  analisou  os
documentos referentes ao termo de aceite da partilha do cofinanciamento federal do Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e do Serviço de Proteção
Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e
de Prestação de Serviço à Comunidade - PSC e emitiu parecer favorável e, em regime de votação
foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Amanda
relatou que foi  encaminhado ofício à SMASDH solicitando parecer e balanço sobre as metas
cofinanciadas contempladas em 2018 e parecer sobre o decreto municipal de regulamentação do
MROSC - Marco Regulatório das organizações da Sociedade Civil,  quanto a efetivação até a
publicação do edital de chamamento público de 2019. Amanda relatou que foi emitida uma nota de
repúdio aos cortes do orçamento para 2019 apresentado pela Secretaria Nacional de Assistência
Social - SNAS do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, que se mostrou insuficiente para a
manutenção  da  rede  socioassistencial  prejudicando  a  consolidação  do  Sistema  Único  de
Assistência Social - SUAS. Amanda fez a leitura da Nota Pública para apreciação e deliberação do
Colegiado e, em regime de votação foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção
e nenhum voto contrário. Amanda falou que no dia vinte e nove foi realizada reunião extraordinária
desta  comissão,  teve  como pauta  a  apresentação  do  panorama para  2019  e  contou  com a
participação de representantes da SMASDH. Amanda disponibilizou as apresentações e explicou
que foi realizada contextualização dos estudos do CMAS em relação a Proteção Social Básica e
que a secretária Sra. Eliane Jocelaine Pereira fez esclarecimentos sobre a referida apresentação
e sobre os diálogos com o Comitê Gestor da Prefeitura sobre o orçamento da SMASDH para
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2019, apontando a necessidade de reajuste do índice de inflação. Amanda relatou que o espaço
deste Comitê Gestor não é aberto, porém, excepcionalmente estiveram presentes em reunião com
a secretária Eliane Jocelaine, o Sr.  Pedro Ângelo Costa - diretor do Departamento de Gestão
Administrativa, Orçamentária e Financeira da SMASDH, a Sra. Celina , presidente deste CMAS,
um representante do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
dirigentes  das  Organizações  da  Sociedade  Civil,  para  esclarecimentos  das  dificuldades
orçamentárias das instituições. Celina explicou que os apontamentos feitos pelos dirigentes ao
comitê Gestor, potencializaram a defesa exposta anteriormente pela secretária e foi esclarecido
que a SMASDH vem recebendo aumento anualmente que outras Secretarias não têm. Amanda
relatou que haverá um pequeno aumento acima da inflação para a Proteção Social Básica em
decorrência da exigência de equipe mínima com carga horária específica, para esta Proteção.
Amanda relatou que a Secretária tinha justificativas plausíveis para projeção de aumento além do
limite  orçamentário.  Amanda relatou  que  o  Sr.  Pedro  apresentou  os  aspectos  orçamentários,
proposta da LOA 2019, que foi encaminhada à Câmara Municipal. Amanda relatou que a proposta
para cofinanciamento às entidades foi no valor de R$ 84.620.230,00 (Oitenta e quatro milhões,
seiscentos  e  vinte  mil,  duzentos  e  trinta  reais).  Para  o  Fundo  Municipal  da  Criança  e  do
Adolescente e do Fundo Municipal do Idoso, o valor de R$ 11.000.000,00 (Onze milhões de reais).
Amanda relatou que a Sra. Gisleide Abreu apresentou o cronograma dos editais, apontando a
vigência de trinta e seis meses e que a previsão de novos serviços e ampliação de metas poderão
ser publicados posteriormente. Amanda relatou que haverá dispensa de chamamento público para
os Serviços de Acolhimento Institucional e de Atendimento à Pessoas com Deficiência da alta
complexidade.  Amanda  relatou  que  para  a  Proteção  Social  Básica  foi  definido  equipe  de
referência e carga horária, a indicação de contrapartida de bens e serviços para a implantação de
novas unidades executoras e para a execução de serviços e a ampliação de grupos por região,
priorizando  os  territórios  de  maior  vulnerabilidade.  Amanda relatou que  foi  esclarecido  que  a
equipe mínima de referência  será  a  mínima obrigatória,  e  que os  demais  profissionais  serão
contrapartida  da  entidade.  Amanda  relatou  que  para  a  Proteção  Social  Especial  de  Média
Complexidade,  será  reorganizado  o  número  de  metas  para  Atendimento  no  Domicílio  para
Pessoas  com  Deficiência,  Idosos  e  suas  Famílias  e  para  o  Serviço  de  Proteção  Social  a
Adolescentes  em Cumprimento  de  Medida  Socioeducativa  de  Liberdade  Assistida  -  LA e  de
Prestação de Serviço  à  Comunidade -  PSC.  Amanda relatou que na Proteção Social  de Alta
Complexidade será  realizado  um reordenamento  para  os  abrigos  de  grande porte,  abrigo  de
adolescentes, ampliação da Casa de Passagem para Pessoas Adultas em Situação de Rua e
ampliação de Abrigos para Idosos. Amanda relatou que para os Serviços Complementares, haverá
uma ampliação no SESF - Serviço Complementar Especializado de Proteção Social a Família com
grupos por região, a inclusão do apadrinhamento afetivo e a inclusão de um grupo do serviço para
atendimento às pessoas com deficiência e os novos editais serão por região e não por subgrupos
na  região.  Foi  realizado  esclarecimentos  sobre  o  Programa Apadrinhamento  Afetivo.  Amanda
relatou  que  foram expostas  as  etapas  do  processo  de  chamamento  público,  com trinta  dias
corridos de publicidade, que as propostas não serão incluídas no sistema informatizado PDC -
Prestação de Contas passando a ser protocoladas fisicamente no Protocolo Geral da Prefeitura e
que para as dispensas do chamamento público, será agendada reunião com as entidades para
organização do envio de documentos. Maria Aparecida falou que, com relação a Nota de Repúdio,
ela esteve presente em reunião do Congemas - Colegiado Nacional de Gestores Municipais da
Assistência  Social  e  foi  informada  pelo  coordenador  do  grupo  que  esteve  em  Brasília,  que
conseguiram reverter em cinquenta por cento a dívida e que o restante está em negociação entre
o  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  o  Governo  Federal  para  tentar  um  acordo.  Maria
Aparecida  falou  que  a  mobilização  está  ocorrendo.  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento  -
Matheus relatou que a comissão analisou os balancetes contábeis e o demonstrativo financeiros
do mês de julho de 2018 e emitiu parecer favorável e, em regime de votação foi APROVADO com
onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Matheus relatou que a comissão
tomou ciência dos prazos para preenchimento do Demonstrativo Financeiro de 2017 do Governo
Federal e que a comissão tem monitorado. Matheus explicou que antes do preenchimento deverá
ser apresentado para deliberação deste colegiado. Comissão de Inscrição e Normas - Leonardo
relatou  que  foi  analisado  o  documento  da  entidade  Projeto  Há  Esperança  solicitando  o
cancelamento  do  pedido  de  inscrição  e  a  comissão  acatou a  solicitação  e  encaminhou  para
arquivo. Celina explicou que a entidade protocolou requerimento de inscrição e, em visita técnica
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realizada no local, foi identificado que só haviam voluntários no quadro de recursos humanos e a
entidade resolveu retirar o pedido de inscrição para fazer as readequações. Leonardo relatou que
a entidade Centro Social  Romília Maria apresentou a ata da nova diretoria para alteração no
cadastro.  Leonardo  relatou  que  a  Obra  Social  São  João  Bosco  oficiou  que  o  Núcleo  São
Domingos Sávio terá suas atividades encerradas a partir de trinta e um de dezembro de 2018 e foi
encaminhado ofício solicitando um Plano de Providências. Leonardo relatou que a entidade Casa
de Maria de Nazaré requisitou alteração de endereço da unidade Casa Betel, e foi solicitado à
Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle - CSAC informações sobre o novo endereço onde
as  atividades  são  desenvolvidas.  Leonardo  relatou  que  a  entidade  Centro  de  Investigação
Imunológica Dr. Antônio Carlos Corsini solicitou alteração de endereço, conforme apresentado na
renovação  de  inscrição,  e  a  comissão  emitiu  parecer  favorável  e,  em regime de  votação  foi
APROVADO com dez votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou
que  a  entidade  Associação  das  Franciscanas  Missionárias  do  Coração  Imaculado  de  Maria
protocolou  documento  informando  sobre  o  encerramento  do  Serviço  de  Convivência  e
Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos e 11 meses executado pelo Núcleo Antônio da Costa
Santos e foi  solicitado à entidade,  um Plano de Providências quanto aos usuários atendidos.
Leonardo relatou que o Instituto Ronald McDonald de Apoio à Criança protocolou requerimento de
inscrição para assessoramento e foi agendada reunião com a entidade para esclarecimentos do
Plano de Ação.  Leonardo relatou que a  Diretoria  Regional  de Assistência  e Desenvolvimento
Social - DRADS solicitou informações sobre as inscrições das entidades Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Campinas - APAE e Casa da Criança Paralítica de Campinas e foi
respondido que a inscrição como entidade está em acordo com o Plano de Ação, Estatuto Social e
cartão  de  CNPJ  apresentados  a  este  Conselho.  Leonardo  explicou  que  a  DRADS  tem
questionado bastante o Conselho devido as emendas parlamentares destinadas à assistência
social. Leonardo relatou que a entidade Centro Integrado Padre Santi Capriotti protocolou a ata de
alteração  da  nova  diretoria  para  alteração  no  cadastro.  Leonardo  relatou  que  a  entidade
Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz - Cecóia solicitou alteração na inscrição da
entidade e foi  agendada reunião em novembro para esclarecimentos.  Leonardo relatou que a
entidade Obra Social São João Bosco participou de reunião com a comissão e esclareceu sobre o
encerramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e sobre denúncia recebida
pelo Conselho.  Leonardo relatou sobre a solicitação de alteração de endereço do Serviço de
Acolhimento institucional para Jovens e Adultos - República Masculina, executado pela entidade
Instituição Padre Haroldo Rahm, analisado pela comissão foi  emitido parecer favorável  e,  em
regime de votação foi APROVADO com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto
contrário. Leonardo relatou que foi realizada visita técnica à entidade Rede Cidadã, a partir do
requerimento  de  inscrição  protocolado  e  agendada  reunião  para  esclarecimentos.  Leonardo
relatou que a comissão analisou documento encaminhado pela Comissão de Política e Legislação
sobre  questionamento  das  entidades  e  como  já  havia  sido  tratado  anteriormente  por  esta
comissão,  foi  encaminhado para  arquivo.  Leonardo  relatou que  foi  agendada visita  técnica  à
entidade Centro de Educação Especial Síndrome de Down - CEESD, considerando requerimento
de inscrição de novo serviço. Leonardo relatou que foi realizada visita de acompanhamento ao
Programa de  Aprendizagem Profissional  na entidade  Centro  de  Integração  Empresa-Escola  -
CIEE e foi constatado que a entidade passou por processo de readequação e está de acordo com
a legislação da Assistência Social. Leonardo relatou que a comissão se reuniu no dia onze com
representantes  da  entidade  Rede  Cidadã  para  esclarecimentos  sobre  a  Resolução  CNAS nº
33/2011 e Nota Técnica do MDS nº 02/2017 e a entidade relatou que encaminhará solicitação de
cancelamento do requerimento de inscrição para a readequação. Leonardo falou que a comissão
está se reunindo para reformulação do regimento interno do CMAS, que precisará ter o Decreto
revogado pelo Prefeito para posterior publicação de Resolução pelo Conselho. Maria Aparecida
convidou  os  conselheiros  a  participarem  da  próxima  reunião  nos  dias  treze  e  quatorze  de
novembro para finalizar as alterações do Regimento Interno. Maria Aparecida esclareceu que será
necessário solicitar a revogação do Decreto Municipal nº 13.509/00 e, paralelamente propor uma
nova Lei alterando o art. 5º da Lei Municipal nº 8.724/95, que diz que o Regimento Interno deve
ser editado por meio de decreto. Maria Aparecida falou da importância de apresentar a proposta
de alteração do Regimento Interno para apreciação do Colegiado na próxima reunião ordinária.
Comissão de Elaboração, Execução e Monitoramento das Conferências Municipal - Maria
Aparecida explicou que a comissão tem se reunido com a Fundação FEAC para trabalhar com as
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propostas  de  nova  metodologia  das  Conferências,  e  falou  que  em  novembro,  na  Roda  de
Conversa nas regiões, será feita a devolutiva da cartilha e ouvir as pessoas dos territórios. Maria
Aparecida informou que as Rodas de Conversa serão realizadas nos dias: seis de novembro às
quatorze horas na Casa Santana, na região noroeste; no dia quatorze de novembro às oitos hora
e trinta minutos Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa, na região norte; no dia vinte e dois
de novembro no Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia, na região sudoeste; no dia vinte e
três de novembro, na Guardinha, na região sul e na região leste, que será na própria FEAC, a
data ainda será divulgada. Maria Aparecida falou que será necessário preparar um grupo para
organização  da  Conferência  e  esteve,  junto  com  a  Celina,  em  reunião  na  PUC  -  Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, foram bem acolhidas, fizeram uma avaliação muito boa da
XII Conferência realizada em 2017, disseram da importância que foi para os alunos da Faculdade
de Serviço Social e fecharam uma data provisória para os dias cinco e seis de julho de 2019 para
a realização da XII Conferência Municipal de Assistência Social. Maria Aparecida falou que será
oficializado o pedido de cessão do espaço e inicia-se todo o processo de pedidos de materiais..
Maria  Aparecida  propôs  que  os  conselheiros  se  reúnam  logo  após  a  reunião  ordinária  de
novembro, para conversar a respeito da conferência.  Comissão de Interface e Articulação -
Celina falou que não puderam participar do encontro previsto no CONSEAS - Conselho Estadual
de Assistência Social. Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação -
Maria Aparecida relatou que esteve com o conselheiro Matheus em reunião com o Sr. Renato
Morgado,  no Observatório  do Cidadão em Piracicaba,  para tratar  de formação sobre controle
social e participação popular e retornarão para continuar o diálogo. Comissão do Bolsa Família –
Maria Aparecida relatou que o Sistema de Saúde foi alterado e eles têm até o dia trinta e um de
dezembro para inserir todos os beneficiários do programa Bolsa Família, aproximadamente vinte
mil e, caso eles não consigam executar, o município poderá ter prejuízo no repasse do IGD-M, e
que foi encaminhado ofício para o Secretário de Saúde questionando sobre a obrigatoriedade de
utilização  deste  sistema.  Maria  Aparecida  explicou  que  as  três  políticas,  Assistência  Social,
Educação e Saúde devem executar o monitoramento para que o valor do IGD-M esteja em uma
média nacional, a avaliação é que a saúde não tem conseguido esta média e se conseguisse,
aumentaria em quase o dobro esse valor para o município. Comissão do BPC – Maria Aparecida
falou que a conselheira Vanilda esteve presente na palestra promovida pela APAE - Associação de
Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de  Campinas.  Maria  Aparecida  relatou  que  a  SMASDH
encaminhou  relatório  sobre  a  utilização  de  recursos  do  IGD  repassados  pelo  CMAS  para
divulgação e publicização das ações do Programa Bolsa Família e mobilização de inclusão no
Cadastro Único os beneficiários do BPC. Celina relatou sobre a necessidade de deliberação deste
Colegiado para publicizar o encerramento do Grupo de Trabalho da Proteção Social Básica e, em
regime de votação foi APROVADO com nove votos  favor, nenhuma abstenção e nenhum voto
contrário.  Informes - Celina informou que uma aluna da Unicamp - Universidade Estadual de
Campinas solicitou autorização para aplicação de um questionário aos conselheiros, e não houve
impedimento. Maria Aparecida informou que, juntamente com a conselheira Amanda, representou
o  Conselho  no  10°  Encontro  Nacional  de  Dirigentes  e  Técnicos  da  Federação  Brasileira  de
Associações Socioeducacionais de Adolescentes - FEBRAEDA, com o tema Assistência Social e
Socioaprendizagem. A conselheira Joana informou que o evento Abraço será realizado no dia
onze das oito às quatorze horas, onde todos estão convidados. A conselheira Renata informou
que no dia dez será realizado na Biblioteca Central palestra e oficina sobre leitura do processo
cognitivo infantil e “contação” de estórias, com público bem variado e informou sobre o Projeto
Book Truck, projeto cultural realizado em um furgão adaptado e acessível em seu interior para
disponibilizar  uma biblioteca, e na área externa, espaço de convivência e lazer que será realizado
do dia treze ao dia dezessete das nove às dezessete horas, no Espaço Cultural Maria Monteiro,
Escola Estadual Antônio Carlos Lehman, Praça de Esporte Emil Rached, Praça Concórdia e CEU
Vila Esperança, respectivamente.  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, 30 de outubro de 2018.
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