
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1 

SOCIAL – CMAS/Campinas, em 29.10.2019. Aos vinte e nove dias do mês de outubro 2 
de 2019, convocada para as nove horas, ocorreu a reunião ordinária do CMAS, em sua sede, na 3 
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) e Juliana Aparecida Vieira da Silva - Suplentes: Josefa Hermínia 6 
Rodrigues Guirau e Paulino Massamori Sashimoto; pelos Profissionais ou Órgãos de Classe ligados 7 
a área da Assistência Social - Titulares: Leonardo Duart Bastos e Cinthia Cristina da Rosa Vilas 8 
Boas; pelos usuários ou representantes de usuários da Assistência Social – Titulares: Valquírio 9 
Augusto Cavedinie Joana Júlia de Rezende Tripoloni. B) Conselheiros representantes do Poder 10 
Público – pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 11 
Humanos - Titular: Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa (Presidente) - Suplente: Matheus 12 
Ifanger Albrecht; pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Titular: Pâmela Cristina Pereira; 13 
pela Secretaria Municipal de Cultura – Suplente: Márcio Cristian Ferreira. C) Justificativas de 14 
ausência:Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini, Simone de Oliveira Prates,ElcioEidiItida, Célia 15 
Elizia Marinho Santos, Selma Regina Cucolo,Maria Eduarda Losi Gonçalves, Elaine Cristina Garcia 16 
Ramos de Sousa, Maria da Graça Ávila Siqueira de Carvalho, Niraldo José da Silva, José 17 
Fernandes Ongaratto, Cristiano Oliveira Lourenço, Eliete Federico Adão, Sueli Patane Maraxlet, 18 
Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira, Adilson Gomes Pereira, Márcia Adriana Cardoso Moreno, Vanilda 19 
Nunes Avelar Cunha, Andréa Janotte Farina e Vicente Porto Vilela.Realizado o levantamento de 20 
presenças, assumiram titularidade“ad hoc” os conselheiros suplentesJosefa e Márcio. O conselheiro 21 
Leonardo se ausentou da reunião.A presidente Maria Aparecida informou que o representante do 22 
Centro de Aprendizagem e Mobilização para a Cidadania - CAMPC (Patrulheiros) faria uma 23 
apresentação das atividades da instituição. Maria Aparecida entregou para apreciação dos 24 
conselheiros presentes, documentos referentes a LOA - Lei Orçamentária Anualda Secretaria 25 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - SMASDH, 26 
apresentada no dia vinte e quatro na Comissão de Política e Legislação, que irá para a Câmara 27 
Municipal de Campinas. Maria Aparecida falou que até o momento não foi publicizada a data da 28 
Audiência Pública que tratará deste tema e falou da importância da participação de todos neste 29 
momento. Maria Aparecida passou também para a apreciação dos conselheiros, os documentos 30 
contábeis analisados pela Comissão de Finanças e Orçamento e o documento encaminhado pela 31 
SMASDH com o posicionamento do Prefeito Jonas Donizette, relativo a manifestação da Frente 32 
Nacional de Prefeitos em defesa do SUAS - Sistema Único da Assistência Social. Maria Aparecida 33 
falou que a ATA da reunião ordinária  do dia vinte e quatro de setembro não será deliberada, pois 34 
em decorrência da conferência, não houve condições de avaliar e encaminhar aos conselheiros em 35 
tempo hábil. Comissão de Política e Legislação – Juliana fez a leitura do relato do dia quinze e 36 
teve como pauta o orçamento público 2020. Juliana falou que não houve retorno até o momento da 37 
Secretaria de Assuntos Jurídicos sobre o GT de regulamentação do Decreto Municipal nº 13.019/14, 38 
que ficou de retornar no prazo de noventa dias. Juliana relatou sobre o convite ao CMI - Conselho 39 
Municipal do Idoso e CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para 40 
discutir sobre os desafios da Proteção Social Básica e que serão convidados no mês de janeiro de 41 
2020 para reunião desta Comissão. Juliana relatou que no dia vinte e dois, a Vigilância 42 
Socioassistencial apresentou a proposta de reordenamento do Serviço de Convivência e 43 
Fortalecimento de Vínculos - SCFV e que o material será encaminhado por e-mail à rede 44 
socioassistencial. Juliana relatou que a proposta LOA 2020 e o processo de chamamento público 45 
dos serviços da Proteção Social Básica e Especial, foram apresentadas pela SMASDH, em reunião 46 
extraordinária da Comissão no dia vinte e quatro de outubro. Maria Aparecida falou que as 47 
apresentações estarão disponíveis no site do Conselho: cmas.campinas.br e que serão 48 
encaminhadas por e-mail. Juliana relatou que a vice-presidente Celina, conselheira do COMSAN - 49 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional apresentará na próxima reunião desta 50 
Comissão, o retorno do Comitê Nutrir.Juliana relatou que o representante do Centro-Pop, Sr. 51 
Humberto solicitou reagendar nova data para sua participação na reunião da Comissão. Juliana 52 
relatou sobre o desconforto das falas de servidores públicos sobre a organização da Conferência. 53 
Maria Aparecida esclareceu que existe uma demanda antiga para o conselho alterar o horário das 54 
reuniões para fora do horário de trabalho. Juliana questionou na Comissão de política e legislação 55 
sobre o contingenciamento de R$ 184.053.926,73 (cento e oitenta e quatro milhões, cinquenta e 56 



três mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos). Maria Aparecida explicou que o 57 
Gestor Público relatou sobre isso na reunião extraordinária da comissão de Política e Legislação no 58 
dia vinte e quatro de outubro e que não houve nenhum questionamento após sua explicação. Maria 59 
Aparecida falou que o CMDCA está com inscrições abertas até o dia onze de novembro para 60 
processo eleitoral da sociedade civil. Maria Aparecida falou que houve uma representação grande 61 
das entidades do município na apresentação da LOA, ocorrida no dia vinte e quatro,mas ainda 62 
precisa realizar discussões mais ampliadas, no orçamento total do SUAS,como política pública e 63 
privada, e se todos tiverem esse objetivo, avançará mais para a qualificação de  todos os serviços. 64 
Matheus ressaltou a importância de esclarecer que os reajustes dos contratos das Assistência 65 
Social serão de 3,76% e na Proteção Social Básica, terão o reajuste em torno de 6,20%. Celina 66 
sugeriu realizar apontamentos para aprovação da LOAS. Maria Aparecida propôs fazer 67 
recomendações dando diretrizes na Comissão de Política e Legislação. As conselheiras Juliana e 68 
Josefa falaram que gostaria de apreciar melhor os documentos da LOA para deliberar sobre a 69 
matéria. Maria Aparecida falou que nem todos puderam estar na reunião extraordinária da comissão 70 
do dia vinte e quatro. A conselheira Josefa falou que a reunião foi tumultuada e não receberam o 71 
material antecipadamente para leitura e não se sente segura para deliberar sobre o tema. Maria 72 
Aparecida esclareceu que a recomendação à Câmara deverá ser feita no dia da Audiência Pública, 73 
requerendo palavra enquanto conselheiro, para solicitar alguma alteração na LOA, e nesta data 74 
estarão presentes os representantes da SMASDH. Juliana falou que poderia ser abster da 75 
deliberação e que os prazos para análise dos documentos estão muito escassos. Celina sugeriu 76 
deliberar apontando algumas recomendações. Maria Aparecida sugeriu que recomendasse ao 77 
Gestor Público para encaminhar documentos dessa envergadura com um prazo maior e 78 
recomendar para que o diretor da Secretaria realize apresentação no dia da reunião ordinária do 79 
Colegiado. Matheus explicou que os serviços não terão prejuízos, mas os equipamentos públicos 80 
não terão investimentos. Matheus falou que os serviços estão garantidos com aumento do recurso 81 
do tesouro no valor de dez milhões a mais, aportado na Secretaria e que a preocupação está no 82 
baixo investimento. Maria Aparecida falou que a primeira ressalva, recomenda que o Gestor 83 
encaminhe a LOA com prazo maior; a segunda ressalva, em continuar o investimento no 84 
reordenamento da Proteção Social Básico pelo SCFV; a terceira ressalva, que haja um maior 85 
investimento público, no ano de 2020. A conselheira Cinthia ressaltou que este ponto levantou 86 
muitas considerações e o maior incômodo foi não ter recebido os documentos da LOA em tempo 87 
hábil e mesmo tendo sidodeliberado pela Comissão de Política e Legislação, se fazia necessário 88 
ter lido antes para aprovar com mais tranquilidade e, posterior a isso, fazer o controle social. Cinthia 89 
falou da necessidade dessa informação estar apontada na ata, por se tratar de processo histórico 90 
do Conselho, por que todo o ano isto acontece. Maria Aparecida falou que o fluxo de tramitação 91 
desta documentação deverá ser revisto. Em regime de votação oOrçamento Público 2020 com as 92 
ressalvas apontadas,foi APROVADO com seis votos a favor, duas abstenções e um voto contrário. 93 
As conselheiras Juliana e Joana justificaram a abstenção do voto, por não estarem presentes na 94 
reunião e por não terem recebido o material em tempo hábil. Maria Aparecida solicitou que 95 
registrasse a informação de que as pessoas que não receberam o material, em decorrência do 96 
Conselho tê-lo recebido no final do dia vinte e cinco, após às dezoito horas, e pelo dia vinte e oito 97 
ter sido ponto facultativo.Comissão de Inscrição e Normas -Leonardo informou que houve vários 98 
trabalhos internos, que a entidade Centro Educacional Integrado Padre SantiCapriotti, encaminhou 99 
a ata de eleição da atual diretoria para atualização de cadastro. Leonardo relatou que a comissão 100 
emitiu parecer FAVORÁVEL para o CANCELAMENTO de inscrição da ONG Portadores da Alegria, 101 
por não apresentar os documentos para renovação de inscrição 2019. Leonardo relatou que foi 102 
iniciado o processo de cancelamento de inscrição, foi dado prazo para manifestação da entidade e 103 
não houve pronunciamento da entidade e, em regime de votação foi APROVADO com nove votos 104 
a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a comissão analisou o 105 
requerimento de inscrição da Associação “Projeto Resgate de Efraim” e emitiu parecer pelo 106 
INDEFERIMENTO, por entender que é um serviço que não respeita a laicidade da execução da 107 
Política Pública de Assistência Social e não respeita a Tipificação Nacional de Serviços 108 
Socioassistenciais e, em regime de votação foi APROVADO com nove votos a favor, nenhuma 109 
abstenção e nenhum voto contrário. Leonardo relatou que a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL 110 
ao requerimento de inscrição da entidade Rede Cidadã, após análise dos documentos e visita 111 
técnica realizada e, em regime de votação foi APROVADO com nove votos a favor, nenhuma 112 
abstenção e nenhum voto contrário. Maria Aparecida falou que, considerando que as propostas 113 



federais, estaduais e municipais e as Moções deliberadas na Conferência Municipal de Assistência 114 
Social já estão disponíveis no site do Conselho, que são muitas e devido ao horário escasso, propôs 115 
a deliberação do Colegiado para posterior encaminhamento ao Diário Oficial, publicização no site 116 
do Conselho e na próxima reunião do Colegiado, poderá ser apresentado de forma mais 117 
sistematizada. Em regime de votação as deliberações das propostas Municipal, Estadual e Federal 118 
da XIII Conferência Municipal de Assistência Social foi APROVADO com nove votos a favor, 119 
nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Em regime de votação a publicização das Moções 120 
apresentadas na XIII Conferência Municipal de Assistência Social foi APROVADO com nove votos 121 
a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de Interface e Articulação -Maria 122 
Aparecida falou que o processo de avaliação da Conferência iniciou com o nome de Convivência 123 
de Escuta com a região Noroeste, com o processo inicial planejado no Conselho, com parceria da 124 
Educação para realizar esta avaliação e a próxima reunião será na região Norte. Comissão de 125 
Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação - Maria Aparecida falou sobre a reunião de 126 
planejamento, a sistematização das propostas, as avaliações das rodas de conversas em todas as 127 
regiões para devolver para as regiões o que foi apontado como desafios e potencialidades, com 128 
comprometimento de toda a rede. Comissão do BPC – Maria Aparecida relatou que sobre a 129 
dificuldade do agendamento dos idosos e deficientes com o INSS, que está mudando os usuários 130 
para outro município fazerem o recadastramento. Maria Aparecida relatou que o Seminário foi 131 
reagendado para o mês de março de 2020. Maria Aparecida informou que o Seminário da Vigilância 132 
Socioassistencial será realizado no dia treze de novembro de 2019 às nove horas, no Auditório Dom 133 
Gilberto, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC. Finanças e Orçamento - 134 
Matheus relatou que a comissão analisou os documentos contábeis referentes aos meses de junho 135 
e julho de 2019, foi observado que houve um erro no recurso do IGD-BF, devolvido à SMASDH para 136 
retificação da informação e após correção,retornou para nova análise da comissão, que emitiu 137 
parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADO com oito votos a favor, nenhuma 138 
abstenção e nenhum voto contrário.INFORMES - Maria Aparecida informou que o CMAS esteve 139 
presente no evento de comemoração de trinta e cinco anos do Centro Comunitário do Jardim Santa 140 
Lúcia; na primeira Jornada da Assistência Social realizada pela Federação das APAEs;participou 141 
da mesa de Abertura do III Seminário Internacional de Acolhimento Familiar; na Capacitação do 142 
PMAS 2020 realizada pela DRADS e na II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 143 
Nutricional. Maria Aparecida informou que o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcos 144 
Bernardelli respondeu a Nota Repúdio emitida pelo CMAS, à atitude do vereador Vinícius Gratti, 145 
que foi lida no expediente da 57ª sessão plenária ordinária de 2019. A conselheira Joana convidou 146 
os presentes para o evento da Rede Abraço Amarais a ser realizado no dia dez de novembro das 147 
nove às quatorze horas. Maria Aparecida informou sobre a manifestação do prefeito Jonas 148 
Donizette quanto a regularização do cofinanciamento Federal do SUAS. Maria Aparecida falou que 149 
foi repassado aos conselheiros, convite da PUC-Campinas para composição do Comitê de Ética e 150 
Pesquisa com Seres Humanos e como não houve manifestação, será retornado informando que 151 
não houve interesse por parte da Sociedade Civil.Comissão do Bolsa Família- Maria Aparecida 152 
relatou que algumas pessoas estão indo nas casas dos usuários, falando sobre cadastro único e 153 
pegando todos os dados pessoais para aplicar golpe e pediu para socializar esta informação. Maria 154 
Aparecida relatou que o recurso do IGD-BF, com saldo em torno de cento e setenta e quatro mil 155 
reais é bastante limitado para utilizar e que a comissão sugeriu utilizá-lo na confecção de quinhentos 156 
banners, medindo 60x80, para divulgação das condicionalidades do Programa Bolsa Família sendo, 157 
na área da Saúde, cento e cinquenta unidades; Educação, duzentos e cinquenta unidades para 158 
escolas municipais, estaduais e algumas escolas particulares; Assistência Social, cem unidades e, 159 
em regime de votação foi APROVADO com oito votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto 160 
contrário. Maria Aparecida informou que para a preparação do processo eleitoral do triênio 2020-161 
2023, será necessário constituir uma comissão eleitoral para escolha dos representantes da 162 
sociedade civile foi agendada a primeira reunião para o dia primeiro de novembro. A presidente 163 
Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa agradeceu a presença de todos e encerrou a 164 
reunião, e eu, Mônica de Lourenço Rocha, Secretária Executiva do CONSELHO MUNICIPAL DE 165 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, segue assinada. 166 
Campinas, 29 de outubrode 2019.  167 


