
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 26.03.2019. Aos vinte e seis dias do mês de março
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, Simone de Oliveira
Prates 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: Célia Elizia Marinho Santos - 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 Assuntos Jurídicos - Titular: Pâmela Cristina Pereira; pela Secretaria Municipal de
Finanças - Suplente: Cristiano Oliveira Lourenço; pela Secretaria Municipal de Habitação - Titular:
Eliete  Federico  Adão;  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  Suplente:  Vanilda  Nunes  Avelar
Cunha;  pela  Secretaria  Municipal  de  Esporte  e  Lazer  -  Titular:  Andrea  Janotte  Farina.  C)
Justificativas  de  ausência: Élcio  Eidi  Itida,  Cinthia  Cristina  da  Rosa  Vilas  Boas,  Valquírio
Augusto  Cavedini,  Joana  Júlia  de  Rezende  Tripoloni,  Maria  Eduarda  Losi  Gonçalves,  Elaine
Cristina Garcia Ramos de Sousa, Renata Alexsandra da Silva, Maria da Graça Ávila Siqueira de
Carvalho, Niraldo José da Silva, José Fernandes Ongaratto, Sueli Patane Maraxlet, Sérgio Reis
de Oliveira Cerqueira, Adilson Gomes Pereira, Márcia Adriana Cardoso Moreno e Vicente Porto
Vilela.  Realizado o levantamento de presenças,  assumiu a titularidade “ad hoc” a conselheira
suplente Selma (pela Sociedade Civil) e o os conselheiros suplentes Cristiano e Vanilda (poder
público). A conselheira Pâmela justificou o atraso e conselheiro Leonardo precisou se ausentar. A
presidente Maria Aparecida fez a acolhida inicial, agradeceu a presença de todos e informou que a
Fundação FEAC faria apresentação do Diagnóstico Socioterritorial. Maria Aparecida esclareceu
que  o  convite  foi  feito  pela  Comissão  de  Elaboração,  Execução  e  Monitoramento  das
Conferências Municipal, que, em decorrência da não definição na realização da Conferência este
ano, tem providenciado outras atividades, com regionalização e comparecimento nos territórios.
Maria Aparecida falou que a FEAC fez um estudo considerando as cinco regiões do município,
demonstrando  os  desafios  e  as  fragilidades  e  que  em  outro  momento  a  Área  de  Vigilância
Socioassistencial  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  Pessoas  com  Deficiência  e
Direitos Humanos - SMASDH também apresentará os dados na próxima reunião ordinária deste
Colegiado. Maria Aparecida esclareceu que após a apresentação seria tratado sobre a ordem do
dia. O senhor Lincoln Moreira, representante da Fundação FEAC esclareceu que a entidade tem
atuação no Assessoramento  na Assistência  Social,  apresentou o senhor  Gustavo,  geólogo,  a
senhora Thainá, geóloga, a senhora Janaína, estatística e a senhora Ana Lídia, técnica para os
assuntos  relacionados  a  Assistência  Social,  como  a  equipe  que  trabalha  com  o  Diagnóstico
Socioterritorial. O senhor Lincoln fez os apontamentos sobre a atuação da Fundação FEAC e que
foi  realizado  um  trabalho  em  conjunto  com  a  professora  Dirce  Koga,  que  possui  atuação
importante  na  área  da  Assistência  Social,  que  foi  construída  uma  base  de  dados  com  os
diagnósticos  do  município  para  fundamentar  a  melhor  atuação  nos  territórios,  focando  nas
demandas  das  Conferências,  interpretando  de  maneira  analítica.  Lincoln  esclareceu  que  a
apresentação do Diagnóstico Socioterritorial  não é para questionar o tipo de política que vem
sendo executada, e que ocorreu sempre em parceria com a Área de Vigilância Socioassistencial e
outros órgãos de informações oficiais. O senhor Gustavo apresentou o Diagnóstico Socioterritorial
através do data-show e fez diversos esclarecimentos sobre a matéria. Celina esclareceu que no
próximo mês a Vigilância Socioassistencial também apresentará o trabalho realizado e, ambos em
confronto, obterão subsídios para direcionar novas pautas. O conselheiro Leonardo parabenizou o
trabalho apresentado e falou da importância de se ter um diagnóstico do território bem elaborado,
e utilizar,  se possível,  o  recurso do IGD-SUAS para subsidiar  a tarefa,  e sugerir  para a uma
próxima reunião do Conselho, convidar a Fundação FEAC para apresentar os outros diagnósticos
que já possuem. Maria Aparecida falou sobre o desafio do Conselho de trabalhar a política de
fortalecimento com os usuários e parabenizou o trabalho apresentado. Deliberação da Ata – Foi
colocado em votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no dia vinte e dois de fevereiro
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de  2019 que,  lida  anteriormente  pelos  conselheiros  foi  APROVADA com  dez  votos  a  favor,
nenhuma  abstenção  e  nenhum  voto  contrário.  Comissão  de  Política  e  Legislação -  A
conselheira Juliana relatou que a comissão se reuniu no dia dezenove e teve como pauta a Rede
Complementar e a Proteção Social Básica. Juliana relatou que a comissão sugeriu a contratação
de assessoria para orientação em nível nacional e a possibilidade utilizar o recurso do IGD-SUAS.
Leonardo  sugeriu  pautar  este  assunto  na  próxima  reunião  da  Comissão  para  outros
apontamentos.  A  conselheira  Juliana  explicou  que  participa  desta  rede  de  Serviços
Complementares, e entende que para fortalecer esta rede, contarão com a presença de mais duas
pessoas  deste  segmento  na  próxima reunião da comissão,  mas nesse momento  gostaria  de
colocar  para  a  deliberação  do  colegiado,  a  utilização  deste  recurso  para  a  contratação  do
profissional,  e esclareceu que o tema passou pela esfera municipal e estadual.  O conselheiro
Matheus falou que não acha ideal contratar uma profissional para esta finalidade, considerando
que foram designados dois conselheiros representando este Conselho, levando este tema para
tratar em nível nacional, com as entidades de Assessoramento. Juliana explicou que a proposta foi
de contratação de uma pessoa para assessorar a comissão e, se for o caso, ela mesmo levar a
nível nacional. Maria Aparecida questionou se todos os serviços estavam presentes nesta reunião
e Juliana esclareceu que tem havido pouca participação desta rede específica e que farão reunião
à parte para uma maior atuação nas reuniões desta Comissão. Maria Aparecida sugeriu convidar
esta rede para a próxima reunião da Comissão de Política e Legislação informando esta pauta.
Juliana relatou que a  Comissão aguardará o novo edital  de chamamento público da rede de
Proteção Social Básica. Relatou que participará da apresentação do diagnóstico realizado pela
Fundação  FEAC,  que  ocorreu  nesta  data,  e  da  apresentação  a  ser  realizada  pela  Área  de
Vigilância  Socioassistencial  para  pautar  na  próxima  reunião  da  comissão,  junto  com  o
levantamento realizado das metas desses serviços, no período de 2016 a 2018.  Comissão de
Inscrição e Normas - Leonardo falou que a comissão se reuniu nos dias doze e vinte e um de
março.  Leonardo  relatou  que  foi  encaminhado  para  arquivo,  e-mail  informativo  sobre  as
normativas utilizadas para a construção dos Planos de Ação e dos Relatórios de Atividades de
assessoramento e que foi encaminhado para todas as entidades, a Resolução SF nº 80/2018, que
trata da consolidação das regras no âmbito do Programa de Estímulo  à Cidadania Fiscal  do
Estado de São Paulo.  Leonardo relatou que a comissão atendeu representantes da entidade
Instituto Realizar Futuro, que solicitou informações para executar o serviço de Casa Lar e que
perceberam a necessidade de iniciar as atividades com a Proteção Social Básica para adquirirem
experiência, e foram orientados a entrar em contato com a Área de Vigilância Socioassistencial,
bem como buscar referências na Resolução CMAS nº 003/2015 e na publicação do MDS sobre
Perguntas Frequentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Leonardo relatou
que foi solicitado o cancelamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos
com Deficiência - Residência Inclusiva executado pelo Centro Educacional Integrado Padre Santi
Capriotti  -  CEI e que a comissão emitiu  parecer  FAVORÁVEL,  considerando que os usuários
passaram a ser atendidos pela Instituição Pestalozzi  de Sumaré e, em regime de votação foi
APROVADO com  nove  votos  a  favor,  uma  abstenção  e  nenhum  voto  contrário.  Leonardo
esclareceu  que  se  absteve  do  voto  por  fazer  parte  da  instituição.  Leonardo  relatou  que  a
Associação Casa de Acolhimento Sonho e Amor - A.C.A.S.A. solicitou inscrição e, após análise
dos documentos,  considerando vistas do processo de requerimento de inscrição ao Conselho
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  CMDCA,  do  parecer  técnico  da
Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle - CSAC da SMASDH, bem como na Lei 13019/14,
art. 33, inciso V, alíneas a, b, e c, e na Lei 8069/90, art. 101, inciso IX, parágrafo 3º que dispôs
sobre o Estatuto da Criança e  do Adolescente.  Maria  Aparecida esclareceu que foi  solicitado
também parecer da coordenação do Serviço de Alta Complexidade, foi realizada visita técnica
pelo CMAS e orientações jurídicas para complementação da análise desta comissão, que sugeriu
o INDEFERIMENTO e, em regime de votação foi APROVADO com onze votos a favor, nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que foi respondido e-mail da DRADS sobre
a  não  inscrição  ativa  neste  Conselho  da  entidade  Lar  Pequeno  Paraíso.   Comissão  de
Elaboração,  Execução  e  Monitoramento  das  Conferências  Municipal -  Maria  Aparecida
informou que o Conselho Nacional  de Assistência Social  -  CNAS não conseguiu definir  ainda
sobre a realização ou não da Conferência 2019 e aguarda um direcionamento para a próxima
reunião ordinária no mês de abril. Comissão de Interface e Articulação - Não ocorreu a reunião.
Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação - Não ocorreu a reunião.
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Comissão do Bolsa Família e Comissão do BPC - A secretária Mônica fez a leitura dos relatos
das Comissões e a conselheira Ivanilda explicou os pontos. Foi informado sobre uma suspeita de
fraude  no  cadastro  nacional  do  Programa  Bolsa  Família  e  que  a  Polícia  Federal  realiza  a
investigação.  Foi  relatado  sobre  a  publicação  do  Decreto  nº  9723/2019  que  trata  sobre  a
unificação de documentos no Cadastro de Pessoa Física, cujos dados poderão ser cruzados com
maior  facilidade e a solicitação do CPF de todos deverá ser feita  o quanto antes para evitar
problemas futuros.  Foi relatado que será realizado trabalho diferenciado no CadÚnico com as
famílias com cadastro para vencer,  encaminhando por celular  “SMS” -  Serviço de Mensagem
Curta - informações sobre a necessidade de atualização de cadastro, elaboração de página no
Facebook e locação de veículo para visita de casos específicos e, que no mês de abril haverá
impacto para aqueles que não realizaram o cadastro, conforme data de nascimento. Foi relatado
também que a senhora Mariana, representante do INSS, explicou um pouco sobre os processos
de  BPC  desde  o  agendamento  até  a  comunicação  final.  Foi  realizada,  para  apreciação  do
Colegiado,  a leitura da  Moção sobre as mudanças dos procedimentos do INSS, apontando a
dificuldade de acompanhamento do processo e da análise, que deverá ser encaminhada ao INSS
e, em regime de votação foi APROVADA 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 dezenove de março e foram analisados os documentos contábeis de novembro e dezembro
de 2018 e de janeiro e fevereiro de 2019 e a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime
de votação foram  APROVADOS com dez votos  a  favor,  nenhuma abstenção e  nenhum voto
contrário.  Informes - A senhora Maria Aparecida informou que houve alteração de conselheiros,
representante titular  da Secretaria  Municipal  de Assuntos  Jurídicos,  revogando a  portaria  que
nomeou a senhora Bárbara Camila Silvino Bellon e a nomeação da senhora Pâmela Cristina
Pereira e do representante suplente da Secretaria Municipal de Finanças, revogando a portaria
que nomeou Guztavo Henrique Zuccato e a nomeação do senhor Cristiano Oliveira Lourenço. 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 março de 2019.
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