
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 22.01.2019. Aos vinte e dois dias do mês de janeiro
de 2019, 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), Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini e juliana Aparecida
Vieira  da Silva  -  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 – Titular: Valquírio Augusto Cavedini e Joana Julia 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 (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  Finanças  -  Titular:  José  Fernandes  Ongaratto;  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: Élcio Eidi Itida, Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas,
Célia Elizia Marinho dos Santos, Bárbara Camila Silvino Bellon, Maria Eduarda Losi Gonçalves,
Elaine Cristina Garcia Ramos de Souza, Niraldo José da Silva, 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”  a  conselheira  suplente  Selma  (pela  Sociedade  Civil)  e  os  conselheiros
suplentes Renata, 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 primeira reunião ordinária de 2019, e informou que o relato da Comissão de Finanças e
Orçamento será pautado em último tópico, para que todos os Conselheiros presentes possam
consultar  as  planilhas  financeiras  apreciadas  por  esta  Comissão,  que  serão  disponibilizadas
fisicamente em todas as reuniões deste Colegiado.  Deliberação das Atas – Foi colocado em
votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia dezoito de dezembro de 2018 que,
lida  anteriormente  pelos  conselheiros  foi  APROVADA com  onze  votos  a  favor,  nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de Política e Legislação - Amanda relatou que a
reunião ocorreu no dia quinze e foi  pautado o retorno da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - SMASDH sobre a regulamentação da Lei
Federal nº 13019/2014 no município de Campinas, informando as datas de reunião e o prazo de
encaminhamento de propostas do grupo de trabalho intersetorial, instituído pelo Decreto Municipal
nº 20.007/2018. Amanda relatou que a comissão solicitará informação sobre o período oficial para
o exercício deste grupo e sobre a possibilidade de participação de um conselheiro do CMAS,
como ouvinte. Amanda relatou que foi encaminhada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a
Proposta voluntária nº 065267/2018 de aquisição de veículo micro-ônibus destinado ao município
de Campinas para o desenvolvimento das atividades do programa de Atenção à População em
Situação de Rua “Parceiros da Cidade: Mão Amiga”, assegurando a locomoção de usuários para a
realização de atividades, e que poderá ser utilizado para as atividades dos serviços da Proteção
Social Básica e Especial, e a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi
APROVADA com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de
Inscrição e  Normas - A presidente  Maria  Aparecida informou que foi  finalizado a  minuta do
Regimento  Interno deste  Conselho e  que estão  analisando o  processo  para  a  renovação  de
inscrição das entidades,  com proposta  para  serem apresentados a  este plenário,  no mês de
fevereiro.  Maria  Aparecida  informou  que  a  Sra.  Luciana  Tatagiba  participará  das  próximas
reuniões deste colegiado. Leonardo relatou que a reunião foi realizada no dia oito, a entidade
União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo solicitou alteração de endereço da unidade executora
do Abrigo Institucional Lar Nosso Sonho e, após análise a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL
e, em regime de votação foi APROVADA com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum
voto  contrário.  Leonardo  informou  que  as  demais  pautas  foram  referentes  a  devolutivas  da
SMASDH, da entidade Instituição Padre Haroldo Rahm e agendamentos de visitas técnicas e
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reuniões. Comissão de Elaboração, Execução e Monitoramento das Conferências Municipal
-  Maria  Aparecida  falou  que,  embora  o  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  não  tenha
divulgado oficialmente a realização da Conferência 2019, apesar de constar no calendário oficial,
o Conselho está se organizando para a realização deste evento. Maria Aparecida falou que foi
definido  a  organização  de  quatro  grupos  temáticos:  Metodologia,  Infraestrutura,  Regimento  e
Comunicação,  com os conselheiros  coordenando esses grupos.  Maria  Aparecida convidou os
conselheiros a comporem esses grupos para iniciarem os trabalhos no mês de março.  Maria
Aparecida falou sobre as Rodas de Conversa realizadas nos territórios no mês de novembro de
2018  e  retornarão  neste  mês  de  fevereiro  com  a  devolutiva  dos  questionamentos  feitos,
apresentando  a  nova  proposta  de  metodologia  da  Conferência.  Maria  Aparecida  falou  que  a
Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC D. Pedro validou o local para a realização da
XIII  Conferência  Municipal  de  Assistência  Social  nos  dias  cinco  e  seis  de  julho  e  as  Pré-
Conferências serão realizadas todas no mês de junho. Maria Aparecida falou que foi colocado no
último encontro sobre a grande dificuldade da presença de representantes dos serviços da alta e
média complexidade e dos serviços complementares, e que no dia vinte e nove de janeiro haverá
reunião com esse público  para  apresentação dessa metodologia  de trabalho da Conferência.
Comissão  de  Interface  e  Articulação -  Não  ocorreu  a  reunião.  Comissão  de  Formação,
Capacitação, Comunicação e Divulgação - Maria Aparecida informou que a senhora Luciana
Tatagiba  iniciará  as  atividades  a  partir  de  fevereiro  e  perguntou  aos  conselheiros  quem  se
disponibilizaria  a  estar  presente  após  o  horário  das  reuniões  ordinárias  até  as  doze  horas.
Comissão  do  Bolsa  Família  e  Comissão  do  BPC  - Não  houve  demandas  para  essas
Comissões e as reuniões não foram realizadas.  Comissão de Finanças e Orçamento -  Maria
Aparecida  perguntou  se  todos  consultaram  as  planilhas  financeiras.  A  conselheira  Juliana
questionou  sobre  os  valores  informados  nos  relatórios  contábeis  e  o  conselheiro  Matheus
esclareceu que os relatórios  demonstram as contas bancárias por  serviço executado,  que só
podem ser utilizados nos próprios serviços. Matheus esclareceu que a comissão emitiu parecer
FAVORÁVEL para aprovação dos  documentos contábeis de outubro de 2018 e, em regime de
votação foi APROVADO com doze votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. Celina
relatou que a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL aos documentos analisados, referentes a
Prestação de Contas Parcial de 2018 das transferências regulares, na modalidade fundo a fundo,
dos recursos financeiros  estaduais  ao Fundo Municipal  de Assistência Social  -  FMAS. Celina
relatou que o valor total 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 no serviço da Proteção Social Básica, o valor de
R$ 772.800,00 (setecentos e setenta e dois mil e oitocentos reais); no serviço da Proteção Social
de Média Complexidade, para três entidades, o valor de R$ 1.364.200,00 (hum milhão, trezentos e
sessenta e quatro mil e duzentos reais) e, no serviço da Proteção Social de Alta Complexidade,
para sete entidades, o valor de R$ 1.044.729,60 (hum milhão, quarenta e quatro mil, setecentos e
vinte e nove reais e sessenta centavos) e Matheus esclareceu que o dinheiro repassado poderá
sofrer  alterações  na  devolução,  considerando  que  o  estado  não  permite  reprogramar,  em
decorrência de ser rendimento de juros, estimado para janeiro de 2019 em R$ 8.086,67 (oito mil,
oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e que o valor referente a Residência inclusiva
deverá ser reprogramado, e,  em regime de votação foi  APROVADO com treze votos a favor,
nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Informes - Maria Aparecida fez a distribuição das
Cartilhas  da  Conferência  aos  conselheiros.  Maria  Aparecida  Giani  Oliva  Modenesi  Barbosa
agradeceu  a  presença  de  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, 22 de janeiro de 2019.
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