
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS/Campinas, em 25.06.2019. Aos vinte e cinco dias do mês de junho
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  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 Joana
Júlia de Rezendo 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 Assuntos  Jurídicos  -  Titular:
Pâmela  Cristina  Pereira;  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 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: Andréa Janotte Farina. C) Justificativas de ausência: Josefa Hermínia Rodrigues Guirau,
Élcio Eidi Itida, Célia Elizia Marinho Santos, Maria Eduarda Losi Gonçalves, Renata Alexsandra da
Silva, 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, assumiram a titularidade “ad hoc” os conselheiros
suplentes Selma, Cristiano e Vanilda.  A presidente Maria Aparecida deu boas-vindas,  solicitou
inversão  de  pauta,  que  foi  acatada,  e  apresentou  a  Sra.  Luciana  Tatagiba,  Professora  da
UNICAMP que realizará a palestra do dia, antes das deliberações do Colegiado. Maria Aparecida
explicou  que  a  Sra.  Luciana  falará  sobre  os  desafios  e  a  situação  dos  Conselhos  frente  a
Conferência. Luciana Tatagiba se apresentou como professora de Pós-Graduação de Ciências e
Política  da  Faculdade  de  Ciências  Humanas  e  Filosofia  da  UNICAMP e  Diretora  Adjunta  da
Associação Brasileira de Ciência e Política e o motivo de estar presente é por estudar a bastante
tempo o tema dos Conselhos de Políticas Públicas. Luciana esclareceu que veio compartilhar a
experiência  dos  desafios  da  política  social  pública  e  da  participação  popular  neste  contexto
específico vivido. Findada a palestra houve alguns questionamentos e a Sra. Luciana agradeceu a
participação e parabenizou o Conselho.  Comissão de Inscrição e Normas - Leonardo relatou
que a comissão tem se reunido para análise dos documentos de renovação de inscrição e que no
dia dezoito foi analisado os documentos da entidade Centro Educacional Integrado Padre Santi
Capriotti  e observou-se a necessidade de  alteração do nome do serviço inscrito como Serviço
Domiciliar  de  Proteção  Social  Especial  a  Pessoas  Idosas,  Pessoas  com  Deficiência  e  suas
Famílias, para Serviço de Proteção Social Especial no Domicílio para Pessoas com Deficiência,
Idosas e suas Famílias. Leonardo explicou que a alteração se fazia necessária para adequar ao
nome do serviço tipificado e a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi
APROVADO com treze votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário.  O conselheiro
Leonardo justificou a abstenção por questão de interesse. Leonardo relatou que foi analisado os
documentos da entidade Associação Terapêutica Cristã e observou-se a necessidade de alteração
do nome do serviço inscrito como Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos –
Abrigo  Institucional  para  Pessoas  em  Situação  de  Rua  –  M/F  para  Serviço  de  Acolhimento
Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua – Abrigo Masculino e que a comissão
emitiu parecer FAVORÁVEL. Matheus esclareceu que os serviços são tipificados, porém estavam
com os nomes de editais anteriores e houve a necessidade de adequação aos editais atuais e a
tipificação  e,  em  regime  de  votação  foi  APROVADO com  quatorze  votos  a  favor,  nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a comissão analisou os documentos da
Instituição  Padre  Haroldo  Rahm  que  solicitou  o  cancelamento  do  Serviço  de  Convivência  e
Fortalecimento de Vínculos – 06 a 14 anos e 11 meses-Circolando e do Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e Adolescentes – Casa de Passagem Especializada de 07 a 17 anos e
11 meses. Leonardo relatou que a Instituição encaminhou Plano de Providências esclarecendo
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para onde as crianças foram encaminhadas e a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, e, em
regime de votação foi  APROVADO com quatorze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum
voto  contrário.  Deliberação  da  Ata –  Foi  colocado  em  votação  a  ata  referente  a  Reunião
Ordinária realizada no dia vinte e oito de maio de 2019 que, lida anteriormente pelos conselheiros
foi  APROVADA com treze votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. A conselheira
Juliana justificou a abstenção por não estar presente na reunião ordinária do dia vinte e oito de
maio.  Comissão de Finanças e Orçamento -  Matheus relatou que a reunião ocorreu no dia
dezoito quatorze e teve como pauta a análise dos  documentos contábeis referentes ao mês de
abril de 2019 e a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADO
com quatorze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Matheus relatou que
foram analisados os documentos referentes ao repasse financeiro do Fundo Estadual Assistência
Social – FEAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do 1º semestre de 2019, a
comissão emitiu parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADO com treze votos a
favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. A conselheira Vanilda ausentou-se da sala.
Comissão de Política e Legislação – Juliana relatou que a Comissão se reuniu no dia dezoito e
teve como pauta  a  resposta  do  ofício  CMAS nº  162/17  e  será  encaminhado  às  entidades o
posicionamento da Vigilância Socioassistencial  referente ao aceite na prestação de contas do
pagamento de verbas rescisórias, férias e 13° salário,  considerando o caráter  continuado dos
serviços,  ressaltando o aceite das condições do Termo de Colaboração pelas  OSC’s.  Juliana
relatou que teve como sugestão de pauta para a próxima reunião, gráfico de metas de 2015 a
2019 dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por região. Juliana relatou que
será encaminhado ao grupo participante desta reunião o Relatório de Gestão 2014 a 2016 do
reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para leitura prévia e
discussão na próxima reunião, que acontecerá no dia dois de julho.  Comissão de Elaboração,
Execução e Monitoramento das Conferências Municipal – Celina relatou que a comissão se
reuniu no dia dezenove e foi tratado sobre a divulgação do calendário nas cinco regiões. Celina
falou  que no  mês de agosto  virá  o  Sr.  Domingos  Sávio,  palestrante  de Belo  Horizonte  para
compartilhar as experiências do Conselho Municipal de Assistência Social de lá. Maria Aparecida
explicou que no período da manhã, na Casa de Portugal, será realizada palestra para a rede e no
período da tarde, ele estará na Casa dos Conselhos para palestra somente com os conselheiros.
Maria Aparecida falou que, além de presidente do CMAS de Belo Horizonte, ele acompanhou todo
o processo da formação dos Conselhos locais, nos territórios, e ressaltou a importância de os
usuários estarem presentes no período da manhã. Celina relatou que foi decidida a data para a
apresentação dos Diagnósticos da FEAC e da Vigilância Socioassistencial nos territórios. Celina
falou que as regiões questionaram, principalmente a noroeste, sobre esta, visto que a Vigilância 
Socioassistencial  já  fez  uma  apresentação  no  território.  Celina  explicou  que  o  foco  da
apresentação foi com o trabalhador e o objetivo agora é apresentar algo mais simples, para o
usuário. Celina falou que a apresentação na região sul será no dia vinte e dois de agosto, na
região sudoeste, no dia vinte e sete de agosto, na região norte, no dia vinte e nove de agosto, na
região noroeste no dia três de setembro e na região leste, no dia cinco de setembro. Celina falou
que todas as atividades serão preparatórias para a Conferência. Celina relatou que as datas da
Conferência Regional são: região sul, dia quatorze de setembro, a ser realizada na Associação de
Educação do Homem de Amanhã – AEDHA (Guardinha);  região sudoeste,  dia vinte e oito de
setembro; região norte, dia vinte e um de setembro; região noroeste, dia vinte e oito de setembro
e região leste, vinte e um de setembro; a Conferência Livre será realizada no dia cinco de outubro,
na entidade Centro de Aprendizagem e Mobilização pela Cidadania – CAMPC (Patrulheiros) e no
dia treze de setembro, a Abertura da Conferência, no Patrulheiros, previsto para ser realizada das
dezesseis às dezenove horas. Maria Aparecida falou que o gestor disponibilizará lanche, almoço e
transporte para a Conferência. Celina falou que a Conferência Estadual será realizada nos dias
vinte e nove e trinta de outubro e a Conferência Nacional, no mês de novembro.  Comissão de
Interface e Articulação - Maria Aparecida informou que a PUC São Paulo, na área de Serviço
Social, pela Sra. Maria Carmelita Yazbek e pela Sra. Aldaíza Sposati criou um Grupo de Trabalho
para gestores e conselheiros de mobilização das Conferências Municipais e que foram chamados
para participarem. Maria Aparecida falou que, de acordo com a proposta apresentada pelo estado
de São Paulo, os municípios, a princípio estão achando que nem precisam fazer conferência, que
o Estado resolverá tudo, mas o Estado de São Paulo não está relacionado nem em tema nem
informando  que  conduzirá  delegados  para  a  Conferência  Nacional,  eliminando  o  processo
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municipal.   Comissão  de  Formação,  Capacitação,  Comunicação  e  Divulgação -  Maria
Aparecida informou que ocorreu o I Seminário Nacional de Assessoramento em São Paulo, e que
o RENDAS, grupo inicialmente formado para debater sobre o tema assessoramento, convidou
representantes de Campinas para apresentarem uma fala dentro do Seminário, que foi exposto
pelo  conselheiro  Leonardo  o  modelo  de  anexo  para  renovação  de  inscrição  específico  para
entidades de Assessoramento, primeiro no país que realiza esta separação. Maria Aparecida falou
que o CMAS foi convidado para participar de um Grupo de Trabalho Nacional para contribuir com
estas experiências e que sabe que não foi realizado nada tão grande, mas entende o grande
desafio de quantos municípios não conseguem pensar nesses modelos, melhorando a qualidade
dos conselhos e que facilitou a análise dos processos das entidades. Celina falou que esse grupo
surgiu com a dúvida de como inscrever as instituições e na época, a Raquel como presidente do
CMAS e  a  Jane  como  Secretária  de  Assistência  Social  sugeriram  convidar  instituições  para
debaterem os objetivos do trabalho de assessoramento e, após o CMAS contribuiu, saiu do grupo
e foi formado o RENDAS. Celina falou que o Conselho contribuiu o tempo todo.  Comissão do
Bolsa Família – Maria Aparecida falou que o valor do IGD aumentou em decorrência da alta de
cadastrados pela Saúde.  Comissão do BPC -  Maria Aparecida relatou que a Comissão tratou
sobre  os  desbloqueios  das  famílias.  Maria  Aparecida  informou  que  deverá  ser  utilizada,
preferencialmente a Defensoria Pública da União localizada na Vila Itapura e quando os casos de
BPC são ligados à  União e ocorreu negativa  do INSS,  eles  conseguem fazer  outros  laudos,
avaliar, entrar com recurso e obter bastante resultado. Informes - Maria Aparecida informou que o
CRESS – Conselho Regional de Serviço Social e o Conselho Estadual de Assistência Social -
CONSEAS,  solicitaram informações sobre  a  realização de Conferência  2019 do município  de
Campinas e que foram respondidos, aderindo a proposta da Conferência Nacional. 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, 25 de junho de 2019. 
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