
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas,  em 27.11.2018.  Aos  vinte  e  sete  dias  do  mês  de
novembro de 2018, convocada para as nove 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: 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, Célia Elizia Marinho 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  -  Titular:  Barbara  Camila  Silvino  Bellon;  pela
Secretaria Municipal de Habitação - Suplente: Sueli Patane Maraxlet; pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura - Titular: Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira.. C) Justificativas de ausência: Juliana
Aparecida Vieira da Silva, Elcio Eidi Itida, Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas, 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, Adilson Gomes Pereira, Márcia Adriana Cardoso Moreno, Vanilda
Nunes Avelar Cunha, Andréa Janotte Farina e Vicente Porto Vilela. Realizado o levantamento de
presenças,  assumiram a titularidade “ad hoc”  s  conselheira suplente Simone (pela Sociedade
Civil) e as conselheiras suplentes Bárbara e Sueli (pelo Poder Público). O conselheiro Leonardo
justificou o atraso e a conselheira Barbara precisou se ausentar da reunião. A presidente Celina
fez a acolhida inicial. Deliberação das Atas – Foi colocado em votação a ata referente a Reunião
Ordinária realizada no dia trinta de outubro 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 doze de novembro e
contou com a presença da senhora Ana Claudia, responsável pelo Departamento de Segurança
Alimentar  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  Pessoa  com  Deficiência  e  Direitos
Humanos  -  SMASDH  para  esclarecimento  sobre  o  Projeto  Viva  Leite  e  que  foi  solicitado  à
Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  de  São  Paulo  -  SEDS,  através  da  Lei  de  Acesso  à
Informação pelo protocolo nº 383661819613 de 12 de novembro de 2018, esclarecimentos sobre
as legislações pertinentes que subsidiam as alterações deste Projeto e sobre os critérios adotados
para a redução do benefício. Amanda relatou que foi analisada a Resolução conjunta CNAS e
CNCD/LGBT  nº  01/2018  que  estabelece  os  parâmetros  para  a  qualificação  do  atendimento
socioassistencial  da  população  LGBT  no  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  SUAS  e
encaminhado  à  rede  socioassistencial  para  divulgação.  Amanda  relatou  que  a  SMASDH
encaminhou a  proposta orçamentária da LOA - Lei orçamentária Anual 2019 e as providências
referentes  à  abertura  do  processo  de  chamamento  público  para  a  seleção  de  propostas  de
organizações da Sociedade Civil para a celebração de parcerias em regime de mútua cooperação
para a execução dos serviços da Proteção Social Básica e Especial, para o período de trinta e
seis meses a partir de abril de 2019, com recursos FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social.
Amanda relatou que o valor do cofinanciamento foi de R$ 84.620.230,00 (oitenta e quatro milhões,
seiscentos e vinte mil, duzentos e trinta reais), sendo à rede de Proteção Social Básica no valor de
R$ 33.187.624,00 (trinta e três milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro
reais) e, para a Proteção Social Especial, o valor de R$ 51.432.506,00 (cinquenta e um milhões,
quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e seis reais). Amanda falou que, quando o Edital foi
encaminhado  à  Comissão  não  havia  sido  ainda  revogado  e  que  será  encaminhado  Ofício  à
SMASDH  para  esclarecimento  sobre  a  forma  de  aplicação  do  percentual  adicional  do
reordenamento e, em regime de votação foi APROVADA com nove votos a favor, uma abstenção
e  nenhum voto  contrário.  Amanda relatou  que  a  comissão  se  reuniu  no  dia  vinte  e  dois  de
novembro  extraordinariamente,  tendo  como  pauta  a  impugnação  do  Edital  de  Chamamento
Público  nº  03/2018 da SMASDH.  Amanda falou  que  foi  realizada  a  leitura  do documento  de
impugnação do referido edital e que foi aberta a palavra para os representantes de entidades
debaterem  os  pontos  levantados  no  documento.  Amanda  relatou  que  os  representantes
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declararam preocupação em não conseguirem dar continuidade nos serviços frente ao exposto
neste Edital. Amanda relatou que a conselheira vice-presidente Maria Aparecida, representante da
SMASDH esclareceu que, a Secretaria recebeu o documento de impugnação do edital nº 03/2018
e será analisado e, por motivo do prazo para estudo dos apontamentos, seria o mesmo revogado
e feito um termo de aditamento de continuidade por doze meses. Amanda relatou que a Comissão
emitiu parecer favorável para o encaminhamento de ofício à SMASDH para que as discussões
acerca de equipe de referência e contrapartida da Proteção Social Básica seja construída em
parceria com este Conselho e, em regime de votação foi  APROVADA com dez votos a favor,
nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Amanda relatou que a comissão também emitiu
parecer favorável ao encaminhamento do ofício à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos -
SMAJ solicitando informações a respeito dos prazos e trâmites para a regulamentação do Decreto
Municipal acerca da Lei nº 13019/14 no município de Campinas e sua publicação e, em regime de
votação foi  APROVADO com dez votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.
Comissão de Finanças e Orçamento - Matheus relatou que a comissão se reuniu no dia doze e
analisou  o  Demonstrativo  Sintético  de  recurso  federal-2017 e  emitiu  parecer  favorável  e,  em
regime  de  votação  foi  APROVADO com nove  votos  a  favor,  uma abstenção  e  nenhum voto
contrário. Comissão de Inscrição e Normas - Leonardo relatou que a comissão se reuniu no dia
seis  e  foram  analisados  os  documentos  apresentados  pela  Instituição  Padre  Haroldo  Rahm
solicitando encerramento do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -
Abrigo Especializado e informou que os usuários foram encaminhados para diversos serviços da
rede socioassistencial, conforme parecer técnico emitido pela Coordenadoria Setorial de Avaliação
e Controle - CSAC da SMASDH e a comissão emitiu parecer favorável e, em regime de votação
foi APROVADO com nove votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo
relatou que a comissão emitiu parecer favorável ao pedido de inscrição do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de vínculos - 06 a 14 anos e 11 meses executado pela Instituição Padre Haroldo
Rahm e, em regime de votação foi APROVADO com nove votos a favor, nenhuma abstenção e
nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a Associação Daniel Mendez solicitou reunião e foi
agendada para o dia quatro de dezembro às dez horas. Leonardo relatou que a comissão solicitou
reunião com a Dra. Kellye Ribas Machado, procuradora da SMASDH para esclarecimentos sobre
as inscrições de entidades neste Conselho. Celina falou que essa comissão está em estudo para
alteração  do  Regimento  Interno  e  da  Resolução  CMAS nº  003/2015,  com o  auxílio  da  Sra.
Fernanda Campana, da Paulus, Leonardo relatou que o Centro Social Lírio dos Vales, a Fundação
Jari  e  a  Associação  de  Apoio  a  Portadores  de  AIDS  Esperança  e  Vida  não  apresentarem
documentos para renovação de inscrição e a comissão emitiu parecer favorável para notificação
às entidades se manifestarem quanto ao cancelamento de inscrição, baseado nos artigos 3º, 4º,
14  e  17  da  Resolução  CMAS  nº  003/2015.  Leonardo  relatou  que  a  comissão  solicitou  à
Associação  Pestalozzi  de  Sumaré,  comprovante  de  endereço  com  prazo  determinado  para
apresentar,  sujeito ao processo de cancelamento de inscrição, caso a entidade não cumpra o
estabelecido. Leonardo relatou que a entidade Rede Cidadã solicitou inscrição sob o protocolo nº
223/18 e, após análise dos documentos e reunião com a entidade, foi solicitado o cancelamento
deste  pedido,  protocolado pela  entidade sob o nº  265/18.  Leonardo relatou que foi  realizado
reunião com o Instituto Ronald McDonald de Apoio à Criança esclarecendo sobre a solicitação de
inscrição de assessoramento. Leonardo explicou que a comissão se reuniu no dia treze e, por não
atender a Resolução CMAS nº 003/2015 e a Resolução CMAS nº 17/2009 a comissão emitiu
parecer favorável ao INDEFERIMENTO do pedido de inscrição do Instituto Ronald McDonald de
Apoio à Criança e,  em regime de votação foi  APROVADO com nove votos a favor,  nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a entidade Casa de Maria de Nazaré
solicitou alteração de endereço da sede e da unidade Casa Betel e, após análise dos documentos
e parecer emitido pela CSAC, a comissão sugere o DEFERIMENTO e, em regime de votação foi
APROVADO com nove votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo que
a entidade UNIASEC - União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo solicitou alteração de endereço
da unidade Casa Lar Grandes Amigos e, após análise dos documentos e parecer emitido pela
CSAC, a comissão sugere o DEFERIMENTO e, em regime de votação foi APROVADO com nove
votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a Associação
de  Educação  do  Homem  de  Amanhã  -  AEDHA solicitou  inscrição  do  Projeto  Laboratório  de
Soluções para Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho - LAB e, após análise
dos  documentos  a  comissão  emitiu  parecer  FAVORÁVEL  e,  em  regime  de  votação  foi
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APROVADO com oito  votos  a  favor,  uma abstenção  e  nenhum voto  contrário.  A conselheira
Amanda  justificou  sua  abstenção  por  trabalhar  nesta  instituição.  Leonardo  relatou  que  a
Associação de Educação do Homem de Amanhã - AEDHA solicitou inscrição do Projeto Trilhar e,
após análise dos documentos a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação
foi APROVADO com oito votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. A conselheira
Amanda  justificou  sua  abstenção  por  trabalhar  nesta  instituição.  Leonardo  relatou  que  a
Sociedade dos Irmão da Congregação de Santa Cruz - CECÓIA II solicitou alteração do tipo de
inscrição de Serviço, conforme anexo V, para entidade, conforme anexo IV e, após análise dos
documentos a comissão emitiu parecer favorável e, em regime de votação foi APROVADO com
nove  votos  a  favor,  nenhuma abstenção  e  nenhum  voto  contrário.  Leonardo  relatou  que  foi
recebido e-mail da Coordenação Geral de Acompanhamento da rede socioassistencial do SUAS,
Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, Secretaria Nacional de Assistência
Social, Ministério do Desenvolvimento Social - MDS solicitando informações sobre a inscrição de
entidades  que  requisitam  a  Certificação  de  Entidades  Beneficentes  de  Assistência  Social  -
CEBAS.  Amanda  falou  que  o  Conselho  tem  recebido  solicitações  do  MDS  com  esses
questionamentos.  Comissão de Elaboração, Execução e Monitoramento das Conferências
Municipal -  Maria Aparecida relatou que a comissão teve neste mês de novembro nos cinco
encontros da Roda de Conversa nas regiões e o Conselho junto à FEAC levou a proposta para
ser apresentada e ouvir sobre as propostas de encaminhamento que o Conselho vem pensando
em seguir. Maria Aparecida relatou que a comissão se reuniu com a conselheira do Conselho
Municipal de Saúde, Sra. Maiara para esclarecer sobre como se dá o processo da Conferência da
Saúde  que  será  no  próximo  ano,  e  que  a  Conferência  da  Assistência,  provavelmente  será
realizada em nos dias cinco e seis de julho de 2019.  Comissão de Interface e Articulação e
Comissão  de  Formação,  Capacitação,  Comunicação  e  Divulgação -  Celina  falou  que  as
reuniões dessas comissões serão realizadas neste dia vinte e sete de novembro, após a ordinária.
Comissão  do  Bolsa  Família  e  Comissão  do BPC  –  Celina  falou  que  as  reuniões  dessas
comissões  serão realizadas  no dia  vinte  e  nove de novembro.  Celina  explicou  as  datas  das
reuniões foram alteradas em decorrência dos feriados deste mês de novembro. Informes - Celina
informou que o Conselho recebeu convite para a III Feira de Empreendimentos do ESPRO, que
ocorrerá no dia trinta de novembro das nove horas e quinze minutos às onze horas e quarenta e
cinco  minutos  na  UniMetrocamp  Widen.  Maria  Aparecida  informou  que  o  relatório  da  última
Conferência será disponibilizado no site.  Celina agradeceu e informou que este deverá ser  o
último mês de atuação como presidente, falou que aprendeu muito e espera ter contribuído com
as Instituições que representou. Celina agradeceu a Senhora Maria Helena Novaes Rodriguez
que insistiu  bastante  para  que assumisse esta  função e  falou da importância  de transmitir  o
conhecimento aos presidentes das instituições que estão mais distantes dos acontecimentos do
Conselho. Maria Aparecida agradeceu o acolhimento que recebeu quando veio substituindo uma
conselheira, o compromisso e toda a equipe que tem atuado no Conselho. Celina perguntou aos
presentes se alguém teria algum impedimento para a alternância de cargo entre sociedade civil e
poder  público  prevista  em  regimento  interno,  e  nada  havendo,  foi  colocado  em  votação  a
alternância do cargo de presidência para a conselheira Maria Aparecida, representante do Poder
Público e a vice-presidência para a conselheira Celina, representante da Sociedade Civil, que foi
APROVADO com oito votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. Celina ressaltou que
a conselheira Maria Aparecida assumirá a presidência deste Conselho em dezembro de 2018.
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, 27 de novembro de 2018.
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