
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas,  em 26.02.2019.  Aos  vinte  e  seis  dias  do  mês  de
fevereiro 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: Josefa Hermínia Rodrigues Guirau e Paulino Massamori
Sashimoto;  pelos  Profissionais  ou  Órgãos  de  Classe  ligados  à  área  de  Assistência  Social  -
Titulares:  Leonardo  Duart  Bastos  e  Cinthia  Cristina  da  Rosa  Vilas  Boas;  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);  pela  Secretaria  Municipal  de Cultura -
Titular: Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa; pela Secretaria Municipal de Habitação - Titular:
Eliete  Federico  Adão;  pela  Secretaria  Municipal  de Esporte  e  Lazer  -  Titular:  Andrea  Janotte
Farina.  C) Justificativas de ausência: Simone de Oliveira Prates, Élcio Eidi Itida, Célia Elizia
Marinho dos Santos, Joana Júlia de Rezende Tripoloni, Matheus Ifanger Albrecht, Bárbara Camila
Silvino Bellon, Maria Eduarda Losi Gonçalves, Renata Alexsandra da Silva, Maria da Graça Ávila
Siqueira  de  Carvalho,  Niraldo  José  da  Silva,  José  Fernandes  Ongaratto,  Guztavo  Henrique
Zuccato, Sueli Patane Maraxlet, Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira, Adilson Gomes Pereira, Márcia
Adriana  Cardoso  Moreno,  Vanilda  Nunes  Avelar  Cunha  e  Vicente  Porto  Vilela.  Realizado  o
levantamento de presenças, assumiu a titularidade “ad hoc” a conselheira suplente Selma (pela
Sociedade Civil).  A conselheira  Elaine justificou o atraso.  A presidente Maria  Aparecida fez a
acolhida  inicial  e  agradeceu  a  presença  de  todos  e  informou que  o  relato  da  Comissão  de
Finanças e Orçamento será pautado em último tópico, para que todos os Conselheiros presentes
possam consultar os documentos referentes a esta reunião, que foram apreciadas pela Comissão.
Deliberação da Ata – Foi colocado em votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no
dia vinte e dois de janeiro de 2019 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 reunião ocorreu no dia doze e teve como o pauta o retorno da
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ sobre a regulamentação da Lei Federal nº
13019/2014 no município de Campinas, esclarecendo que não será possível a participação do
CMAS neste grupo, com participantes indicados pelo prefeito através da Portaria nº 90.957/18 e
que, após finalização dos trabalhos a minuta deste decreto regulamentador será disponibilizada
para consulta pública, viabilizando a participação de todos os interessados, e que os prazos serão
monitorados.  Amanda  relatou  que  foi  pautado  sobre  o  enquadramento  dos  serviços
complementares  que  atuam  com  pessoas  com  deficiência,  e  que  foi  solicitado  à  Secretaria
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - SMASDH, através
do Departamento de Operações da Assistência Social - DOAS um parecer sobre o GT realizado
com as entidades que atuam com este serviço. Amanda relatou que foi solicitado à secretaria
executiva um levantamento das resoluções do CNAS, CMAS e relatos das comissões de inscrição
e normas e política e legislação que trataram deste tema. Amanda relatou que oficiará a Diretoria
Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS sobre o posicionamento dos serviços
complementares não serem tipificados.  Comissão de Inscrição e Normas - A presidente Maria
Aparecida  informou  que  foi  finalizada  a  minuta  da  Resolução  convocando  as  entidades  a
apresentarem os documentos para renovação de inscrição e foi apresentado através de projetor
data show pelo conselheiro Leonardo. Leonardo falou que esta Comissão teve como meta fazer
reformulações  de  algumas  Resoluções  e,  baseado  em  alguns  estudos  da  Comissão,  serão
apresentadas algumas inovações em novo formato para esta minuta de renovação de inscrição,
separando as entidades de assessoramento.  Leonardo falou que a proposta foi  de simplificar
dando mais clareza e transparência para o processo de renovação de inscrição, e fez a leitura da
minuta com alguns apontamentos. Maria Aparecida falou que este modelo otimizaria a análise dos
documentos, considerando que a maioria dos inscritos neste Conselho são parceiros da SMASDH
e  sugeriu  que  fizesse  algumas  pequenas  retificações,  e  falou  que  as  entidades  de
assessoramento não terão a opção de apresentar o mesmo plano do ano anterior, tendo em vista
que  esta  é  a  primeira  vez  que  será  apresentado  Plano  de  Ação  e  Relatório  de  Atividades
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específico para este grupo. Maria Aparecida colocou em regime de votação o Requerimento de
Renovação de Inscrição 2019 com ressalvas de alguns pequenos ajustes, que foi  APROVADO
com dez votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que  a
entidade Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA solicitou alteração de endereço
das unidades Sul e Sudoeste. Leonardo falou que teve nova reunião da comissão e o caso foi
reavaliado. Leonardo relatou que a Procuradora da SMASDH, Dra. Kellye Ribas Machado esteve
presente na reunião da Comissão para esclarecimentos e orientações sobre atos e legislações do
Conselho. Leonardo relatou que a entidade Centro de Educação Especial Síndrome de Down -
CEESD protocolou documentos para atualização cadastral. Leonardo falou que a comissão tomou
ciência de comunicado do Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação - ISA sobre
inscrição da Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz - CECOIA no Conselho e que
a  comissão  se  reuniu  com  a  entidade  Amor  e  Vida  para  orientações  quanto  a  inscrição  no
Conselho.  Leonardo  relatou  que  a  entidade  Compassion  do  Brasil  solicitou  cancelamento  de
inscrição no município e a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi
APROVADA com dez votos  a favor,  nenhuma abstenção e nenhum voto  contrário.  Leonardo
relatou que foi analisada a documentação da entidade SETA e a comissão sugeriu publicação de
nova resolução com a correção dos serviços  executados,  tornando sem efeito  as  resoluções
anteriores e, em regime de votação foi APROVADO com dez votos a favor, nenhuma abstenção e
nenhum voto contrário. Leonardo relatou que foi realizada revisão da minuta da renovação de
inscrição,  encaminhando solicitação de sugestões às entidades de assessoramento.  Leonardo
relatou que o  Instituto Ingo Hoffmann solicitou inscrição do Serviço de Acolhimento Institucional
Provisório para Pessoas e seus acompanhantes em Trânsito e, após visita técnica à entidade e
análise dos documentos, a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi
APROVADO com dez votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de
Elaboração,  Execução  e  Monitoramento  das  Conferências  Municipal -  Maria  Aparecida
informou que o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS se reunirá com o Ministério da
Cidadania no dia onze de março para definir a realização ou não da Conferência 2019, tendo em
vista que as conferências são realizadas ordinariamente a cada quatro anos e extraordinariamente
a cada dois anos. Maria Aparecida falou que a Comissão aguarda um direcionamento e que estão
trabalhando em outro plano,  com as Rodas de Conversa e refletindo na organização de uma
possível  conferência somente em 2021.  Celina falou que este segundo plano é muito bom e
fortalece o próprio Conselho.  Comissão de Interface e Articulação -  Não ocorreu a reunião.
Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação - Maria Aparecida informou
que se reuniu com a senhora Luciana Tatagiba para acordar as estratégias de supervisão, para
trabalhar neste espaço ou em outros, com realizações de fóruns regionais e tratar de legislações
pertinentes. Comissão do Bolsa Família - Maria Aparecida relatou que o representante do CMAS
de Hortolândia  que solicitou  pauta,  não compareceu na reunião.  Maria  Aparecida relatou que
houve  aumento  de  recurso  do  IGD-BF  em  decorrência  da  mudança  no  sistema  da  saúde,
aumentando a média do município e que a educação apontou diversos problemas de digitação no
sistema, na data de nascimento, que serão analisados pela gestora do Programa Bolsa Família.
Maria Aparecida relatou que será oferecido curso do Sistema de Condicionalidade - SICON do
Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família - SIGPBF para representantes dos Distritos de
Assistência Social - DAS, Centros de Referências da Assistência Social - CRAS e uma vaga para
a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social  -  CMAS. Maria Aparecida
explicou  que  o  sistema  possibilita  a  geração  de  relatórios  para  análise  e  controle  social.
Comissão do BPC - Maria Aparecida relatou que a ação finalizada em trinta e um dezembro de
2018 teve nove mil inscritos, sendo que seis mil foram novos entre idosos e deficientes e os casos
não localizados, acreditou-se ser de outros municípios. Maria Aparecida falou que o INSS não
realizará  atendimento  presencial  e  para  os  usuários  que  necessitem  recadastramento,  serão
enviadas  mensagens  por  SMSs  (Serviços  de  Mensagens  Curtas),  dificultando  o  acesso,
principalmente dos idosos. Maria Aparecida falou que a comissão propôs elaborar um documento
manifestando  as  dificuldades  dos  usuários  diante  das  novas  diretrizes  do  INSS,  que  será
apresentado  na  próxima reunião  do  Colegiado  para  apreciação  e  deliberação.  Comissão de
Finanças e Orçamento -  Celina relatou que a comissão analisou os documentos referente a
reprogramação  do  saldo  do  exercício  de  2018  no  valor  de  R$  27.916,60  (vinte  e  sete  mil,
novecentos e dezesseis reais e sessenta centavos), referente ao recurso fundo a fundo estadual
para o serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Residência Inclusiva e emitiu
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parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADA com dez votos a favor, nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário.  Informes - A senhora Maria José Jeremias, coordenadora
responsável pelo gerenciamento dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
de  Crianças  e  Adolescentes  da  SMASDH,  fez  esclarecimentos  sobre  o  Programa  de
Apadrinhamento Afetivo, que nasceu como projeto piloto desenvolvido em um abrigo municipal por
um  período  de  dois  anos,  no  qual  a  própria  equipe  fazia  a  captação  de  candidatos  para  o
apadrinhamento  e  posterior  acompanhamento.  Maria  José  falou  que  o  objetivo  inicial  foi
proporcionar às crianças acima de sete anos destituída do poder familiar, uma convivência familiar
e eventualmente, adoção. Maria José explicou que naquele momento ocorreram três adoções,
mas não foi possível continuar o trabalho devido as dificuldades do poder público, com equipe
defasada  e  foi  proposto  ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -
CMDCA,  que  apresentou  um  projeto  para  a  Fundação  Itaú,  que  foi  contemplado  e  que  foi
convidada a Associação de Educação do Homem de Amanhã - AEDHA (Guardinha) para ser a
executora do programa, no atendimento de todas as crianças de acolhimento disponíveis para o
Apadrinhamento Afetivo. Maria José falou que esse ano se encerra o Termo de Colaboração com
o CMDCA, e a SMASDH passa a assumir também este programa. Maria José passou a palavra
para as representantes da AEDHA, que apresentaram em data show o resultado do Programa
“Acordar”,  e  falou  que  tem  sido  uma  experiência  exitosa,  com  possibilidade  de  reintegração
familiar. Após, a presidente 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, 26 de fevereiro de 2019.
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