
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 28.05.2019. Aos vinte e oito dias do mês de maio
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) e Amanda Cristina Fabri  Donadon Pedrini  -   Suplentes:
Simone de Oliveira Prates 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 e 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 Infraestrutura - Suplente: Adilson Gomes Pereira;
pela Secretaria Municipal de Saúde - Suplente: Vanilda Nunes Avelar Cunha. C) Justificativas de
ausência: Juliana Aparecida Vieira da Silva, Josefa Hermínia Rodrigues Guirau, Élcio Eidi Itida,
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,
Márcia  Adriana  Cardoso  Moreno,  Andréa  Janotte  Farina  e  Vicente  Porto  Vilela.  Realizado  o
levantamento de presenças, assumiram a titularidade “ad hoc” os conselheiros suplentes Simone,
Paulino e Selma (pela Sociedade Civil)  e  os conselheiros suplentes Cristiano e Vanilda (pelo
poder público). Os conselheiros Amanda, Pâmela e Adilson justificaram o atraso e a conselheira
Vanilda se ausentou da sala. A presidente Maria Aparecida fez a acolhida inicial, agradeceu a
presença de todos.  Deliberação da Ata – Foi colocado em votação a  ata referente a Reunião
Ordinária realizada no dia trinta de abril de 2019 que, lida anteriormente pelos conselheiros foi
APROVADA com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de
Política e Legislação - Maria Aparecida relatou que a Comissão se reuniu no dia quatorze e
informou do encontro realizado na Câmara Municipal  de Campinas organizado pelo  vereador
Carlão do PT, que convidou a rede socioassistencial e tratou sobre o decreto federal que extinguiu
vários conselhos.  Maria Aparecida informou que um participante desta reunião encaminhará o
material produzido para divulgação. Maria Aparecida relatou que o Plano Municipal de Assistência
Social - PMAS 2018 aprovado com algumas recomendações por este Colegiado, foi socializado.
Maria Aparecida relatou que o GT - Grupo de Trabalho formado por várias Secretarias para tratar
sobre a Lei nº 13019/2014 no município, tem previsão para finalizar os estudos neste mês de maio
e  que  a  Rede  de  Serviços  Complementares  irá  se  reunir  e  organizar  os  próximos  passos
internamente, para posteriormente apresentar ao Conselho. Maria Aparecida relatou que foram
socializados  os  Editais  da  Proteção  Social  Básica,  da  Proteção  Social  Especial  de  Média
Complexidade  e  da  Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade. Foram  dados  alguns
encaminhamentos na comissão que se referem ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, ao Atendimento da Família e sobre a diretriz do GT de Reordenamento no município.
Maria Aparecida explicou que a comissão irá estudar  o PMAS 2014-2017 e os Relatórios de
Gestão para melhor compreensão das diretrizes, e que será solicitado à Coordenadoria Setorial
de Avaliação e Controle - CSAC, informações sobre as demandas reprimidas em cada região.
Comissão de Inscrição e Normas - Leonardo relatou que a comissão tem se reunido desde o
final de abril para análise dos documentos de renovação de inscrição. Leonardo relatou que a
entidade  Aldeias Infantis SOS Brasil solicitou alteração de endereço da unidade Casa Lar 3 e,
após análise e visita técnica realizada a comissão emitiu o parecer FAVORÁEL e, em regime de
votação foi  APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.
Leonardo  relatou  que  a  entidade  Associação  das  Franciscanas  Missionárias  do  Coração
Imaculado de Maria - Núcleo Antônio da Costa Santos solicitou o cancelamento do Serviço de
Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  -  06  a  14  anos  e  11  meses e,  após  análise  das
providências quanto aos encaminhamentos dos usuários, a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL
e, em regime de votação foi APROVADO com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum
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voto contrário. Leonardo relatou que a entidade Associação Terapêutica Cristã solicitou alteração
de endereço da unidade executora do Serviço de Acolhimento Institucional e, após análise da
documentação a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADO
com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a
entidade  Associação  Pestalozzi  de  Sumaré   solicitou  inscrição  da  unidade  II  do  Serviço  de
Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Situação de Dependência -
Residência Inclusiva e, após análise e visita técnica, a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e,
em regime de votação foi  APROVADO com treze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum
voto contrário. Leonardo relatou que a comissão se reuniu também nos dias quatorze, dezesseis,
vinte e um e vinte e três para análise dos documentos de renovação de inscrição e dos retornos
das  notificações  realizadas,  totalizando  sete  encontros  desta  comissão.  Comissão  de
Elaboração,  Execução  e  Monitoramento  das  Conferências  Municipal -  Maria  Aparecida
relatou que a comissão se reuniu no dia vinte e quatro,  convidando a  rede socioassistencial
privada e pública, dando início aos encontros de preparação da Conferência. Maria Aparecida
apresentou em power-point o cronograma da conferência, com data de início em três de julho, na
Câmara Municipal  de Campinas,  com a campanha “O Brasil  Precisa de Conselhos”,  de nível
nacional. Maria Aparecida esclareceu que a campanha conta com as universidades da área de
Ciências Sociais, na qual a supervisora deste Conselho, Sra. Luciana Tatagiba fará parte, com a
discussão do Decreto de extinção dos Conselhos e Comitês, convidando os Conselhos da Saúde,
do Meio Ambiente e talvez, de Segurança Alimentar para apresentarem o processo histórico, a
sua  importância  na  sociedade.  Maria  Aparecida  explicou  que  esse  seria  o  primeiro  evento
preparatório da Conferência e que no mês de junho, os conselheiros que desejarem, poderão
participar  das  atividades nos territórios  que possuem grupos formados,  para  exposição deste
material. Maria Aparecida falou que no mês de agosto haverá participação de representantes do
Conselho  de  Vitória/ES  e  da  Gestão  de  Belo  Horizonte/MG  que  possuem  experiência  em
participação popular para constituição de conselhos locais, como os existentes da saúde, sendo
esta  uma  demanda  antiga  das  conferências.  Maria  Aparecida  falou  que  a  senhora  Luciana
encerraria o processo de capacitação falando sobre a participação popular e na reunião ordinária
de agosto, o regimento interno da conferência iria para deliberação do colegiado, com posterior
publicação para consulta pública até o dia vinte de setembro. Maria Aparecida falou que no mês
de setembro a Vigilância Socioassistencial  da SMASDH e a FEAC farão a apresentação dos
Diagnósticos em cada uma das cinco regiões e no dia vinte e sete de setembro,  realizaria a
abertura  da  conferência  com  aprovação  do  regimento  interno.  No  mês  de  outubro  seria  a
realização das conferências regionais aos sábados e no dia vinte e três de novembro, a realização
da  Conferência  Livre.  Maria  Aparecida  falou  que  deverá  ser  instituída  a  comissão  de
infraestrutura,  a  comissão  de  metodologia,  a  comissão  de  regimento  e  a  comissão  de
comunicação e nesse momento trabalharão nas comissões de comunicação e infraestrutura com
a participação da FEAC, contratando uma pessoa para atuar na metodologia, no mês de julho.
Maria Aparecida falou que a Conferência não será realizada na PUC e aceita sugestões de locais
mais  acessíveis,  e  ficou  para  o  dia  dezenove  de  junho  a  próxima  reunião  desta  comissão.
Comissão de Interface e Articulação - Maria Aparecida falou que não houve pauta. Comissão
de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação -  Maria Aparecida relatou que teve
como pauta a agenda na Câmara Municipal de Campinas com a campanha “O Brasil Precisa de
Conselhos”, que foi tratado na Comissão da Conferência. Maria Aparecida convidou os presentes
a participarem dos encontros a ocorrerem nos territórios no mês de junho.  Comissão do Bolsa
Família  - Não  ocorreu  a  reunião.  Comissão  de  Interface  e  Articulação -  Maria  Aparecida
explicou que que foi pautado sobre a atividade na Câmara Municipal de Campinas. Comissão do
Bolsa Família -  Não ocorreu a reunião.  Comissão do BPC -  Maria Aparecida relatou que a
Comissão está organizando um Seminário em parceria com o Serviço de Média Complexidade da
SMASDH,  definindo  data,  público  alvo,  palestrantes,  local  e  aspectos  operacionais.  Matheus
relatou que a comissão se reuniu no dia dezesseis e teve como pauta a divulgação do e-mail
recebido  da  DRADS  Campinas,  acerca  da  disseminação  de  informações  e  orientações  aos
municípios, com planilhas informativas dos locais de saque de 29.404 beneficiários do BPC e que
foi  apontada  a  dificuldade  na  identificação  desses  beneficiários.  Comissão  de  Finanças  e
Orçamento - Matheus relatou que a reunião ocorreu no dia quatorze e teve como pauta a análise
dos documentos referentes a  execução físico-financeira de 2018 das transferência regulares na
modalidade fundo a fundo dos Recursos Financeiros Estadual - FEAS ao Fundo Municipal de
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Assistência Social - FMAS, a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi
APROVADO com doze votos a favor,  nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.  Matheus
relatou que foram analisados os  documentos contábeis de março de 2019 e a comissão emitiu
parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma
abstenção  e  nenhum voto  contrário.  Informes -  Maria Aparecida informou que  a  conselheira
Selma solicitou pauta para apresentar o trabalho executado pela entidade que atua: Centro de
Educação Especial Síndrome de Down - CEESD, quee passou a palavra para a diretora desta
instituição, senhora Eulanda e para a psicóloga Lívia, que fizeram uma breve exposição histórica
da entidade e do Programa de Emprego Apoiado,  criado em parceria  com a FEAC e outras
entidades,  como a  Guardinha.  Lívia  explicou  que  o  programa tem o  objetivo  de  aumentar  a
empregabilidade das pessoas com deficiência, que é uma metodologia criada nos Estados Unidos
e visa a inclusão das pessoas portadoras de alguma deficiência ou daquelas que não conseguem
colocação  nas  empresas  pelo  método  tradicional  de  contratação.  Ao  fim  da  apresentação
agradeceram a oportunidade de exposição e a presidente Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi
Barbosa agradeceu a presença de todos, encerrando 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, 28 de maio de 2019. 
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