
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 18.12.2018. Aos dezoito dias do mês de dezembro
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  (Vice-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  –  Titular:
Valquírio Augusto Cavedini - 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  (Presidente)  -
Suplente: Matheus Ifanger Albrecht; pela Secretaria Municipal de Cultura - Titular: Elaine Cristina
Garcia Ramos de Souza; 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 Infraestrutura - Suplente: Adilson Gomes Pereira; pela Secretaria
Municipal  de Saúde -  Suplente:  Vanilda Nunes Avelar  Couto.  C) Justificativas de ausência:
Juliana Aparecida Vieira da Silva, Élcio Eidi Itida, Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas, Célia Elizia
Marinho dos Santos,  Joana Júlia  de Rezende Tripoloni,  Bárbara  Camila  Silvino  Bellon,  Maria
Eduarda Losi Gonçalves,  Renata Alexsandra da Silva,  Niraldo José da Silva,  José Fernandes
Ongaratto, Guztavo Henrique Zuccato, Eliete Federico Adão, Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira,
Márcia  Adriana  Cardoso  Moreno,  Andréa  Janotte  Farina  e  Vicente  Porto  Vilela.  Realizado  o
levantamento de presenças, assumiram a titularidade “ad hoc” as conselheiras suplentes Simone
e Selma (pela Sociedade Civil) e os conselheiros suplentes Sueli, Adilson e Vanilda (pelo Poder
Público).  A conselheira Maria da Graça justificou o atraso. A presidente Maria Aparecida fez a
acolhida inicial e agradeceu a presença de todos na última reunião do ano, falou que 2019 será
um ano com bastante desafio e agradeceu mais uma vez a gestão da senhora Celina, que se
encerrou em novembro, e que iniciou este mês de dezembro como presidente. Deliberação das
Atas – Foi colocado em votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia vinte e sete
de novembro 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 foi analisado o PMAS Estadual 2019 e que a reunião da comissão contou
com a presença da senhora Adriana, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, para maiores esclarecimentos. Amanda relatou que
o  preenchimento  deste  PMAS  Estadual  2019  no  sistema  seria  realizado  neste  dia  dezoito.
Matheus esclareceu que todo o recurso recebido do Governo do Estado é repassado às entidades
e Maria Aparecida esclareceu que o Conselho precisará preencher no sistema alguns dados até o
dia vinte e um de dezembro e, após pesquisa na DRADS - Diretoria Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social, observou que somente os municípios de Campinas e Indaiatuba tiveram
a liberação pelo órgão gestor para análise do Conselho. Amanda relatou que as entidades que
recebem recurso são:  a Associação Casa de Apoio Santa Clara, Associação de Educação do
Homem  de  Amanhã,  Associação  Franciscana  de  Assistência  Social  Coração  de  Maria  -
AFASCOM, Casa de Maria de Nazaré (Casa Betel), Centro Educacional Integrado Padre Santi
Capriotti  -  CEI (Casa A e Casa B),  Instituição Padre Haroldo Rahm  (Casa de Passagem de
Adultos),  UNIASEC - União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo (Lar Infantil  Nosso Sonho),
referentes à Proteção Social Especial; Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama Vlieg
(SOS Rua), Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas - COMEC (LA e PSC), SORRI
Campinas,  referentes à média complexidade;  Instituto Semear (Pq.  Via Norte),  Associação de
Educação do Homem de Amanhã, Casa de Maria de Nazaré (Casa dos Anjos e Casa Hosana),
Centro Espírita Allan Kardec (Educandário Eurípedes), Projeto Gente Nova (Jd. Bassoli e Satélite
Íris),  Sociedade  dos  Irmãos  da  Congregação  de  Santa  Cruz  -  CECOIA.  Amanda  colocou  à
disposição  dos  conselheiros  os  referidos  documentos.  Amanda  relatou  que  o  valor  total  do
repasse para o ano de 2019 foi  de R$ 3.181.729,60 (três milhões,  cento e oitenta e um mil,
setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), sendo, na Proteção Social Básica, o valor
de R$ 772.800,00 (setecentos e setenta e dois mil e oitocentos reais),  na Proteção Social de
Média Complexidade, o valor de R$ 1.364.200,00 (Hum milhão trezentos e sessenta e quatro mil e
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duzentos reais) e, na Proteção Social de Alta Complexidade, o valor de R$ 1.044.729,60 (Hum
milhão,  quarenta  e  quatro  mil,  setecentos  e  vinte  e  nove  reais  e  sessenta  centavos).  Maria
Aparecida esclareceu que uma das entidades deixou de executar  o  serviço  apontado e  será
solicitado a alteração no sistema. Em regime de votação o  registro de informações do Plano
Municipal de Assistência Social - PMAS Estadual 2019 que foi  APROVADO com onze votos a
favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Amanda relatou que a DRADS encaminhou
resposta sobre as Mães do Projeto Viva  Leite,  com o envio de vários decretos  e resoluções
relacionados ao Programa,  que serão analisados pela  Comissão.   Comissão de Finanças e
Orçamento -  Matheus relatou que foram analisados os documentos contábeis  referentes aos
meses  de  agosto  e  de  setembro  de  2018,  acompanhando as  contas  da  SMASDH.  Matheus
ressaltou que a comissão não consegue saber exatamente em que está sendo gasto, mas que
conseguem acompanhar somente os valores destinados para cada Serviço por Proteção Social e
dos Fundos de Recursos e disponibilizou os documentos para apreciação dos conselheiros. Maria
Aparecida sugeriu que esses documentos contábeis fossem disponibilizados para os conselheiros
antes das reuniões, para melhor apreciação. Celina ressaltou a importância da participação dos
conselheiros  nas  reuniões  das  comissões.  Matheus  relatou  que  a  comissão  emitiu  parecer
favorável referente aos  documentos contábeis de agosto de 2018 e, em regime de votação foi
APROVADO com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. A comissão
emitiu parecer favorável referente aos documentos contábeis de setembro de 2018 e, em regime
de votação foi APROVADO com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.
Matheus relatou que a Comissão analisou os documentos acerca da abertura do Sistema PMAS
Web 2018, referente a atualização das informações relativas aos editais de Chamamento Público
do exercício de 2018, dos recursos Municipal, Estadual e Federal e, em regime de votação foi
APROVADO com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de
Inscrição e Normas - Leonardo relatou que a comissão se reuniu no dia sete e foram analisados
os documentos apresentados pelo Centro de Educação Especial Síndrome de Down - CEESD
solicitando inscrição do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e
suas Famílias e a Comissão sugeriu o indeferimento, baseado na Resolução CNAS nº 109/2009
e, em regime de votação foi APROVADO com dez votos a favor, uma abstenção e nenhum voto
contrário.  Leonardo relatou que a comissão observou a necessidade de retificar  a Resolução
CMAS  nº  145/2018  que  inscreve  o  Projeto  da  Fundação  Síndrome  de  Down,  para  tempo
“determinado” para execução do mesmo e, em regime de votação foi APROVADO com onze votos
a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que três entidades não
apresentaram  os  documentos  para  a  Renovação  de  Inscrição  2018,  que  foi  encaminhada
notificação por e-mail e AR e, por não cumprirem a Resolução CMAS nº 003/20015 e a Resolução
CMAS nº 016/2018, a comissão sugeriu o  CANCELAMENTO das inscrições das entidades:
Centro Social Lírio dos Vales, executora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -
06 a 14 anos e 11 meses, na Vila Ipê que, em regime de votação foi APROVADO com onze votos
a favor,  nenhuma abstenção e  nenhum voto contrário;  entidade  Fundação Jari,  executora  do
Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  -  Centro  de  Convivência  Inclusivo  e
Intergeracional - 15 a 17 anos, no Jardim Novo Campos Elíseos, neste município e, em regime de
votação foi APROVADO com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário;
Associação  de  Apoio  a  Portadores  de  AIDS  Esperança  e  Vida,  executora  do  Serviço  de
Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos - Abrigo Institucional para Pessoas em Situação
de Rua - Masculino, no Jardim Anchieta, e, em regime de votação foi APROVADO com onze votos
a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.  Comissão de Elaboração, Execução e
Monitoramento  das  Conferências  Municipal -  Maria  Aparecida  relatou  que  a  comissão  se
reuniu no dia sete e foi avaliada as Rodas de Conversas que ocorreu nas regiões, em que foram
levadas as propostas de monitoramento das conferências, entre outros, ter garantido a definição
dos delegados para a próxima conferência municipal. Maria Aparecida falou que tiveram diversos
questionamentos,  mas  foi  bem  aceito  nas  regiões.  Maria  Aparecida  relatou  que,  dentre  as
apresentações  nessas  Rodas  de  Conversas,  foram  pontuados  como  trazer  na  prática  as
mudanças propostas, como se dará o monitoramento a longo prazo para que as propostas de
monitoramento não se percam dentro do prazo estipulado, a capacitação dos profissionais que se
envolverão  nas  Pré-Conferência,  a  importância  de  potencializar  as  conferência  regionais  e  o
processo de continuidade. Maria Aparecida falou que surgiram algumas dúvidas, como exemplo, a
dificuldade de adequar a linguagem ao usuário, e que poucas regiões tinham usuários.  Maria
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Aparecida falou que a questão dos delegados foi bem aceita, tanto pelos usuários quanto pelos
técnicos e que não será inviabilizado a participação dos demais, que não terão poder de voto.
Maria Aparecida falou que as vagas deverão ser proporcionais por região, e que esta é a forma de
potencializar  as  regiões  com fóruns,  garantindo  a  participação  dos  usuários  como delegado.
Matheus explicou que um dos motivos de fazer neste formato é pela dificuldade de fazer uma
conferência  sem saber  o  número exato  de participantes.  Maria  Aparecida falou que já  foram
encaminhados  os  ofícios  referentes  a  Conferência,  baseados  nas  últimas  ocorridas.  Maria
Aparecida falou que participou de reunião da CIBI - Comissão Intergestores Bipartite, onde esteve
presente  um  representante  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  que,  dentre  outras
informações, indicou a possibilidade de prorrogação por dois anos a realização Conferência da
Assistência  Social.  Maria  Aparecida  explicou  que  foi  pensado  em  uma  abertura  solene  da
Conferência,  no  Teatro  Castro  Mendes  no  dia  vinte  e  quatro  de  maio  de  2019,  para
esclarecimentos e sensibilização de todo o processo com as regiões, as Pré-Conferência seriam
realizadas do dia um ao dia quinze de junho, sendo que algumas ocorreriam na mesma data.
Maria Aparecida falou que a previsão é de a Conferência ser realizada nos dias cinco e seis de
julho  de  2019  e,  quem  possuir  interesse  em  participar  das  reuniões  de  organização  da
Conferência,  a próxima data será no dia onze de janeiro às  quatorze horas nesta Casa dos
Conselhos. Maria Aparecida falou que a próxima reunião terá como pauta a definição de datas das
Rodas  de  Conversas,  para  devolução  do  material  para  as  regiões  com  os  apontamentos
realizados, definição dos grupos de trabalho da Conferência e foi sugerido a realização de reunião
do  CMAS  com  a  FEAC,  convidando  todos  os  coordenadores  dos  serviços  de  média  e  alta
complexidade da sociedade civil  para apresentação desta proposta.  Comissão de Interface e
Articulação -  Maria  Aparecida falou que a Faculdade de Serviço  Social  da  PUC -  Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, convidou o CMAS para realizar uma Roda de Conversa com
os alunos esclarecendo sobre o papel do conselheiro e esteve presente, junto com o conselheiro
Leonardo e um representante do conselho Municipal do Idoso. Maria Aparecida falou que alguns
dos  alunos  auxiliaram  na  última  Conferência,  que  gostariam  de  participar  desta  também  e
forneceram  seus  contatos  de  e-mail  para  receberem  informações  sobre  as  atividades  da
Conferência. Comissão  de  Formação,  Capacitação,  Comunicação  e  Divulgação -  Maria
Aparecida falou que encerrou a tarefa de revisão do Regimento Interno realizado em parceria com
a Paulus, que será analisado pela comissão para posterior apreciação deste Colegiado. Celina
sugeriu encaminhar por e-mail aos conselheiros, a minuta do Regimento Interno antes da reunião
do Colegiado para melhor estudo. Maria Aparecida falou que a senhora Luciana Tatagiba deverá
iniciar em fevereiro de 2019, as atividades de supervisão com os Conselhos existentes na Casa
dos Conselhos, como a capacitação permanente dos conselheiros. Maria Aparecida sugeriu que o
início dos trabalhos somente com os conselheiros seja feito após a reunião ordinária até as doze
horas.  Comissão do Bolsa Família -  A conselheira Vanilda relatou sobre a formação para o
projeto dos fóruns nos territórios, que não foi possível realizar a contratação do profissional em
decorrência do mesmo não possuir notas que comprovassem outras experiências com Fóruns e
que o CMAS está em tratativa com um parceiro para assumir os custos deste projeto. Vanilda
falou que a próxima reunião será no dia vinte e um fevereiro, com ressalva de que, caso haja
matéria para apreciação, a comissão se reunirá. Vanilda relatou que a Secretaria Municipal de
Saúde acompanhou 54.707 (cinquenta e quatro mil,  setecentos e sete) usuários do Programa
Bolsa Família, que desse montante devem ser cadastrados até trinta e um de dezembro de 2018,
o  montante  de  trinta  por  centos,  para  que  não  haja  perda  do  repasse  do  IGD,  de
aproximadamente de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Vanilda relatou que a senhora Regina,
representante da Área de Vigilância Socioassistencial da SMASDH informou que o município do
Rio de Janeiro possuía quinze por cento de usuários cadastrados, Guarulhos vinte e seis por
cento e Campinas, cinco por cento. Vanilda relatou que o CMAS encaminhou ofício ao gestor da
Saúde no mês de outubro solicitando informações a respeito das providências e a comissão foi
informada pelas representantes da Assistência e da Educação que a Saúde,  através de uma
parceria  com  a  IMA -  Informática  dos  Municípios  Associados  passou  essa  atribuição  dos
cadastros, com meta de 550 (quinhentos e cinquenta) cadastros preenchidos a ser cumprida nos
dias úteis até o final do ano. Maria Aparecida falou que essa ação é monitorada pela Área de
Vigilância Socioassistencial - VIS para não diminuir o índice e que o gestor da saúde respondeu o
ofício esclarecendo a parceria com a IMA.  Comissão do BPC  – Vanilda falou que a próxima
reunião será no dia vinte e um fevereiro, com ressalva de que, caso haja matéria para apreciação,
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a comissão se reunirá. Vanilda relatou que a técnica do CRAS Recanto Anhumas apresentou para
ciência da comissão, a Portaria Conjunta do MDS/INSS nº 03/2018 e a Nota Técnica do MDS nº
20/2018, que serão analisadas. Vanilda relatou que, nas ações para o cadastro do BPC, o DAS
Norte  fez  uma  busca  ativa  entregando  carta  convite  para  os  usuários  do  BPC realizarem  o
cadastro e uma nova ação será feita no dia quinze de dezembro e no DAS Leste estão sendo
realizadas ações para o cadastramento, onde compareceram quinze usuários. Vanilda relatou que
a  SMASDH  está  realizando  tratativas  com  os  bancos  Bradesco,  Banco  do  Brasil  e  Caixa
Econômica Federal para a divulgação da importância de cadastramento dos usuários do BPC.
Vanilda relatou que houve alteração na orientação para os deficientes menores e para os idosos
incapacitados,  gerando  uma  nova  demanda  ocasionando  um  retrabalho  das  equipes.  Maria
Aparecida sugeriu elaborar um relatório constando as dificuldades e encaminhar ao Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS. Vanilda relatou que fez contato com representantes do
INSS e que conseguiram autorização para participar novamente das reuniões do BPC em 2019.
Vanilda falou que desde agosto de 2018 o INSS vem utilizando critério de renda e fazendo o
cruzamento de dados dos beneficiários que estão trabalhando e que todos os benefícios que
estão sendo suspenso, ocorreram por este motivo. Vanilda falou que os CRASs têm o prazo de
dez dias para responder ao INSS, antes da suspensão do benefício. Vanilda falou sobre a Ação
Civil  Pública referente aos medicamentos utilizados pelos usuários, que não há uma resposta
concreta, mas acha importante informar, já que existe uma comissão que cuida deste tema no
INSS. Vanilda falou que no mês de janeiro de 2019 será utilizado um novo modelo de formulário,
que não será aceito o modelo antigo.  Vanilda falou que todas as agências estão abertas no
período  da  manhã  para  informações.  Informes  - Aparecida  falou  que  estão  verificando  a
possibilidade  de  publicar  todas  as  reuniões  do  ano.  Não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  a
presidente Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa agradeceu, desejou feliz natal e feliz
ano novo à todos 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, 18 de dezembro de 2018.
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