
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1 

SOCIAL – CMAS/Campinas, em 24.09.2019. Aos vinte e quatro dias do mês de 2 
setembro de 2019, convocada para as nove horas, ocorreu a reunião ordinária do CMAS, em sua 3 
sede, na Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas/SP. Presentes: A) Conselheiros 4 
representantes da Sociedade Civil – pelas Entidades de Assistência Social – Titulares: Celina da 5 
Costa Dias Silva (Vice-Presidente), Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini e Juliana Aparecida 6 
Vieira da Silva - Suplentes: Simone de Oliveira Prates e Paulino Massamori Sashimoto; pelos 7 
Profissionais ou Órgãos de Classe ligados a área da Assistência Social - Titulares: Leonardo Duart 8 
Bastos e Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas; pelos usuários ou representantes de usuários da 9 
Assistência Social – Titulares: Valquírio Augusto Cavedini, Célia Elizia Marinho Santos e Joana Júlia 10 
de Rezende Tripolon - Suplentes: Selma Regina Cucolo. B) Conselheiros representantes do 11 
Poder Público – pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 12 
Humanos - Titular: Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa (Presidente) - Suplente: Matheus 13 
Ifanger Albrecht; pela Secretaria Municipal de Cultura – Suplente: Márcio Cristian Ferreira; pela 14 
Secretaria Municipal de Educação – Titular: Maria da Graça ávila Siqueira de Carvalho; pela 15 
Secretaria Municipal de Finanças – Suplente: Cristiano Oliveira Lourenço; pela Secretaria Municipal 16 
de Infraestrutura – Suplente: Adilson Gomes Pereira. C) Justificativas de ausência: Josefa 17 
Hermínia Rodrigues Guirau, Elcio Eidi Itida, Joana Julia de Rezende Tripoloni, Pâmela Cristina 18 
Pereira, Maria Eduarda Losi Gonçalves, Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa, Niraldo José da 19 
Silva, José Fernandes Ongaratto, Eliete Frederico Adão, Sueli Patane Maraxlet, Sérgio Reis de 20 
Oliveira Cerqueira, Márcia Adriana Cardoso Moreno, Vanilda Nunes Avelar Cunha, e Vicente Porto 21 
Vilela. Realizado o levantamento de presenças, assumiram titularidade “ad hoc” os conselheiros 22 
suplentes Selma, Márcio, Cristiano e Adilson. A presidente Maria Aparecida deu as boas-vindas. 23 
Deliberação da Ata – Foi colocado em votação a ata referente a Reunião Ordinária realizada no 24 
dia vinte e oito de agosto de 2019 que, lida anteriormente pelos conselheiros foi APROVADA com 25 
dez votos a favor, duas abstenções e nenhum voto contrário. Comissão de Política e Legislação 26 
– Juliana relatou que a Comissão se reuniu no dia quinze e teve como pauta o convite ao CMI - 27 
Conselho Municipal do Idoso e CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 28 
Adolescente para reunião do mês de novembro para discutir sobre os desafios da Proteção Social 29 
Básica. Juliana relatou que foi solicitado informações à Secretaria de Assuntos Jurídicos sobre o 30 
andamento do GT do Marco Regulatório. Juliana relatou que foi convidado o representante do 31 
Centro-Pop, Sr. Humberto, para a próxima reunião da Comissão com o objetivo de esclarecimentos 32 
sobre a participação da organização civil, no Comitê Pop-Rua. Juliana relatou que foi discutido sobre 33 
as filas noturnas para o recebimento do cartão nutrir, que houve mudanças na análise de casos 34 
emergenciais e houve a sugestão para usuária formalizar a denúncia e poder criar estratégia junto 35 
ao CMAS e ao COMSAN - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Juliana relatou 36 
que foi encaminhado e-mail aos participantes desta Comissão solicitando alterar a data da reunião 37 
para o dia quinze de outubro, devido ao processo da Conferência Municipal de Assistência Social 38 
2019, e foi não havendo manifestação contrária, foi aprovada. Comissão de Inscrição e Normas 39 
- Leonardo informou que houve alguns expedientes internos e ainda estão em análise pela 40 
Comissão. Comissão de Elaboração, Execução e Monitoramento das Conferências Municipal 41 
– Maria Aparecida relatou que foram realizadas as Conferência Regionais Sul, Norte e Leste e tem 42 
ocorrido bem, com exceção da região Norte, que não aderiu a metodologia deliberada por este 43 
Conselho. Maria Aparecida relatou que a região norte aderiu a outro formato na realização da 44 
regional, não aderindo a diretriz que foi orientada pelo grupo de metodologia. A região Sul e a região 45 
Leste fizeram conforme as diretrizes do grupo. Maria Aparecida falou que serão realizadas as 46 
Conferência Regionais Noroeste e Sudoeste. Celina explicou que esta metodologia foi construída 47 
pensando no usuário, que possuía dificuldade de expor para um grupo grande, e a metodologia foi 48 
construída através de estudo, para ser feita em grupos pequenos, porém a região Norte resolveu 49 
fazer de outra forma. Celina deixou registrado que esta atitude prejudicou o usuário e 50 
provavelmente, até as propostas que saíram daquela região estão diferentes de outras. Maria 51 
Aparecida falou que foi realizado um estudo com usuários que apontaram a dificuldade de se 52 
expressar em grupos grandes, formados por trinta ou quarenta pessoas e em grupos menores há 53 
possibilidades de ouvir o usuário. Maria Aparecida falou que os eixos seriam trabalhados todos na 54 
mesma sala e foi uma queixa do usuário que, no momento da inscrição deveria escolher um eixo. 55 
Maria Aparecida explicou que discutir sobre os temas de forma conjunta aumenta as possibilidades 56 



de propostas. Maria Aparecida esclareceu que o Conselho utilizou esta estratégia para possibilitar 57 
a participação popular nas Conferências de Assistência Social. Maria Aparecida falou que na 58 
Abertura da Conferência estiveram presentes aproximadamente seiscentas pessoas. A conselheira 59 
Selma e a conselheira Juliana participaram da Conferência Regional Sul e relataram que foi muito 60 
elogiada e parabenizado o Conselho e ficou indignada de saber sobre o ocorrido na região Norte. 61 
Leonardo falou que, enquanto na região Leste acompanhava em pequenos grupos, na região Norte 62 
todos em roda para explicar sobre financiamento público e política de assistência social, neste 63 
modelo. Leonardo falou que trabalhadores dialogaram e construíram propostas e os usuários 64 
participam pouco das discussões. A convidada, Sra. Kelly, que trabalha na região Norte falou que 65 
o processo construído na Conferência Regional não foi produtivo, no eixo que participou não houve 66 
construção de propostas, pois a seu ver foi lida as propostas da última conferência e acrescentada 67 
palavras para deixá-las mais completas, foi apresentado um vídeo sobre participação social e nesse 68 
momento os usuários participaram, mas nas propostas nenhum usuário participou. Matheus falou 69 
que foi contratada a empresa Weme e pessoas que participaram desde o início das discussões da 70 
Conferência 2019 tiveram resistência muito grande com esta empresa, porém a empresa realiza 71 
muitos estudos sociais e, com as experiência positivas e negativas de conferências anteriores e 72 
entrevistas solicitadas por eles com trabalhadores e usuários, concluíram que a Conferência deveria 73 
ser direcionada aos usuários. Matheus falou que a empresa se designa como estúdio de inovação, 74 
prestadores de consultoria para melhor implementar a metodologia, principalmente considerando o 75 
curto tempo. Maria Aparecida falou que a abertura se torna muito extenuante quando ocorrem as 76 
falas de autoridades, e foi feito este ano somente com palestrante e usuário, otimizando o tempo e 77 
tendo significado para quem de fato está participando. A conselheira Amanda falou que este grupo 78 
foi constituído de forma bastante participativa, aberto a todas as regiões com representantes de 79 
usuários, trabalhadores do poder público e privado, mas tiveram poucas adesões. Amanda explicou 80 
que na conferência regional Sul, teve a participação de bastante usuário, que foram preparados 81 
anteriormente com vários momentos de sensibilização e mobilização, com os CRAS - Centros de 82 
Referências da Assistência Social e o DAS - Distrito de Assistência Social muito participativos. A 83 
convidada Elizandra falou que a metodologia utilizada na Regional Sul foi muito assertiva e não foi 84 
cansativa. Maria Aparecida relatou que foi publicada no Diário Oficial do Município a Resolução 85 
CMAS nº 140/2019 “Ad Referendum”, aprovando a utilização de até R$ 3.000,00 (três mil reais), 86 
com recursos do IGD-SUAS, para a contratação de palestrante para os eventos da Conferência. 87 
Maria Aparecida esclareceu que não seria possível esperar a realização desta reunião ordinária 88 
para os trâmites burocráticos e encaminhou a este Colegiado para deliberação e, em regime de 89 
votação foi APROVADO com treze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. 90 
Comissão de Interface e Articulação - Maria Aparecida falou da parceria da FEAC com o 91 
Conselho para apresentação do Diagnóstico Socioterritorial nas regiões. Comissão de Formação, 92 
Capacitação, Comunicação e Divulgação - Maria Aparecida relatou será realizada uma parceria 93 
de dois dias com a Paulus, para capacitação aos técnicos dos Serviços de Convivência e 94 
Fortalecimento de Vínculos. Maria Aparecida relatou que o site do CMAS está funcionando, com 95 
informações dos vídeos produzidos pela equipe do Oh! Geral. Comissão do Bolsa Família e 96 
Comissão do BPC – Maria Aparecida relatou que não houve encaminhamentos dessas 97 
Comissões. Finanças e Orçamento - Matheus relatou que a comissão analisou os documentos 98 
contábeis referentes ao mês de junho de 2019, foi observado um erro e solicitado a correção. 99 
INFORMES -. Leonardo explicou que o CMAS foi convidado a participar de uma reunião com o 100 
Meritíssimo Juiz da Vara da Infância e Juventude Dr. Marcelo em decorrência de manifestações 101 
ocorridas no bairro São Bernardo, para a retirada da entidade SETA - Sociedade Educativa de 102 
Trabalho e Assistência que executa serviço de Liberdade Assistida. Leonardo falou que o vereador 103 
Vinicíus Gratti, fez um discurso bastante inadequado e agressivo incentivando a população a 104 
animosidades, com manifestações em frente à entidade e que foi criado um grupo de wattzapp onde 105 
ocorrem provocações. Leonardo falou que o vereador levou para esta reunião uma vítima de 106 
assalto, uma adolescente que ao final concordou não ser desta forma a solução da situação. 107 
Leonardo falou que, diante do exposto, propôs ao Colegiado publicizar uma Nota de Repúdio e fez 108 
a leitura. Maria Aparecida explicou que o Dr. Marcelo convidou dois promotores de justiça, um 109 
defensor público, a secretária de Assistência Social, entidades SETA e COMEC - Centro de 110 
Orientação ao Adolescente de Campinas, que executam esse trabalho no município, o vereador 111 
Vinicíus Gratti, o vereador Marcos Bernardelli, o vereador Luis Carlos Rossini e pelo CMAS o 112 
conselheiro Leonardo e o Conselheiro Matheus e representantes do CMDCA. Maria Aparecida falou 113 



que foi esclarecido a atividade de cada participante e que foi muito comprometida a entidade SETA, 114 
com o grupo criado informando diversas imobiliárias para não locar imóveis para esta instituição. 115 
Maria Aparecida falou que o vereador estava desprovido de informação. Em regime de votação a 116 
Nota de Repúdio ao vereador Vinícius Gratti foi APROVADA com treze votos a favor, nenhuma 117 
abstenção e nenhum voto contrário. A presidente Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa 118 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Mônica de Lourenço Rocha, Secretária 119 
Executiva do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, lavrei a presente ata que, lida 120 
e considerada conforme, segue assinada. Campinas, 24 de setembro de 2019.  121 


