
Ata de Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1 

SOCIAL – CMAS/Campinas, em 28.01.2020. Aos vinte e oito dias do mês de janeiro 2 

de 2020, 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 – Titular: Juliana 5 

Aparecida Vieira da Silva - Suplentes: Simone de Oliveira Prates, Josefa Hermínia Rodrigues Guirau 6 

e Paulino Massamori Sashimoto; pelos profissionais ou Órgãos de Classe ligados à Área da 7 

Assistência Social - Titulares: Leonardo Duart Bastos e Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas; pelos 8 

usuários ou representantes de usuários da Assistência Social – Titulares: Valquírio Augusto 9 

Cavedini e Célia Elizia Marinho Santos - Suplente: Selma Regina Cucolo. B) Conselheiros 10 

representantes do Poder Público – pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 11 

Deficiência e Direitos Humanos - Titular: Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa 12 

(Presidente); pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – Titular: Pâmela Cristina Pereira; 13 

pela Secretaria Municipal de Cultura – Titular: Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa; pela 14 

Secretaria Municipal de Finanças – Suplente: Cristiano Oliveira Lourenço; pela Secretaria Municipal 15 

de Habitação - Suplente: Sueli Patane Maraxlet; pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - Titular: 16 

Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira; pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Titular: Andréa 17 

Janotte Farina. C) Justificativas de ausência: Celina da Costa Dias Silva, Amanda Cristina Fabri 18 

Donadon Pedrini, Elcio Eidi Itida, Joana Júlia de Rezende Tripoloni, Matheus Ifanger Albrecht, Maria 19 

Eduarda Losi Gonçalves, Márcio Cristian Ferreira, Maria da Graça Ávila Siqueira de Carvalho, 20 

Niraldo José da Silva, José Fernandes Ongaratto, Eliete Federico Adão, Adilson Gomes Pereira, 21 

Márcia Adriana Cardoso Moreno, Vanilda Nunes Avelar Cunha e Vicente Porto Vilela. Realizado o 22 

levantamento de presenças, assumiram titularidade “ad hoc” os conselheiros suplentes Simone, 23 

Josefa, Selma, Cristiano e Sueli. Os conselheiros Leonardo e Pâmela, justificaram o atraso e a 24 

conselheira se ausentou da sala. Deliberação da Ata – Foi colocado em votação a ata referente a 25 

Reunião Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2019 que, lida anteriormente pelos 26 

conselheiros foi APROVADA com onze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. 27 

Comissão de Política e Legislação – Juliana fez a leitura do relato da reunião realizada no dia 28 

quatorze, que teve como pauta assuntos internos e o acompanhamento do Edital de Chamamento 29 

Público nº 06/2019 referente aos serviços da Proteção Social Básica. Juliana esclareceu que 30 

algumas regiões não foram contempladas, talvez por não terem se candidatado ao processo, por 31 

diminuição de metas por questões diversas, que estão realizando um levantamento e será solicitado 32 

esclarecimento à SMASDH sobre as avaliações.   Juliana falou que a preocupação da comissão foi 33 

quanto a assistência aos usuários. Juliana leu o relato da reunião realizada no dia vinte e quatro de 34 

janeiro que teve como pauta o Edital de Chamamento Público nº 09/2019 referente ao Serviço 35 

Complementar Especializado de Proteção Social a Famílias - SESF. Juliana falou que será 36 

verificada pela comissão as vagas remanescentes dos editais de 2019. Maria Aparecida explicou 37 

que foi identificado algumas falhas de avaliação comparativa a 2018 e a comissão fará nova análise 38 

relacionando ao ano de 2019. Juliana falou que será encaminhado convite para reunião com os 39 

Conselhos - CMDCA e CMI, tendo como pauta a Proteção Social Básica.   Comissão de Finanças 40 

e Orçamento – Maria Aparecida relatou que a Prestação de Contas Anual - 2019, referente ao 41 

Convênio SEDS nº 009/2019 das transferências regulares na modalidade fundo a fundo dos 42 

recursos financeiros do Estado de São Paulo ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 43 

Maria Aparecida relatou que o valor integral do recurso foi de R$ 3.181.729,60 (três milhões, cento 44 

e oitenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) com devolução dos 45 

rendimentos no valor aproximado de R$ 8.999,14 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e 46 

quatorze centavos) e será reprogramado em fevereiro de 2020 o valor de R$ 305.856,00 (trezentos 47 

e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) e, após análise dos documentos a comissão emitiu 48 

parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADO com treze votos a favor, nenhuma 49 

abstenção e nenhum voto contrário. Maria Aparecida relatou que a comissão analisou os 50 

documentos contábeis referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, a comissão emitiu o 51 

parecer FAVORÁVEL e, em regime de votação foi APROVADO com treze votos a favor, nenhuma 52 

abstenção e nenhum voto contrário. Maria Aparecida relatou que a comissão se reuniu no dia vinte 53 

e oito e teve como pauta a Emenda Parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) adquirida 54 

pelo Gestor Público para investimento nos Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 55 

a ser aplicado em dezenove computadores dos CRAS - Centros de Referência de Assistência 56 



Social, Centros POP - Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - 57 

Unidades I e II,  CMPCA - Centro de Proteção Municipal à Criança e ao Adolescente e na Residência 58 

Inclusiva Renascer; dois Notebooks disponibilizados para o CREAS - Centro de Referência 59 

Especializado de Assistência Social Norte e Centro POP; três equipamentos de ar-condicionado 60 

para o CRAS Espaço Esperança e CRAS Satélite Íris, para a estruturação da Rede, através da 61 

proposta nº 044476/2019 e, após análise dos documentos a comissão emitiu parecer FAVORÁVEL 62 

e, em regime de votação foi APROVADO com doze votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum 63 

voto contrário. Comissão de Inscrição e Normas - Leonardo relatou que a comissão se reuniu no 64 

dia sete e teve como pauta expedientes internos e no dia dezesseis, além de atendimentos a 65 

entidades, foi analisado documentos da entidade Lar Campinense de Bem Estar à Criança e ao 66 

Adolescente que, considerando as irregularidades apontadas no processo e a não manifestação da 67 

entidade quanto a apresentação de Plano de Providências solicitado no mês de agosto de 2019, a 68 

comissão emitiu parecer pelo CANCELAMENTO de inscrição, que poderá requerer nova inscrição 69 

a qualquer tempo.  Em regime de votação foi APROVADO com treze votos a favor, nenhuma 70 

abstenção e nenhum voto contrário. Comissão de Elaboração, Execução e Monitoramento das 71 

Conferências Municipal - Maria Aparecida relatou que a comissão tem se reunido toda a terceira 72 

terça-feira do mês. Vem realizando as escutas em todas as regiões, com conselheiros e 73 

representantes da Secretaria de Educação, aplicando procedimentos para avaliação e a última 74 

acontecerá na região Norte. Maria Aparecida falou que as sistematizações das deliberações da 75 

Conferência, que acontecem na Casa dos Conselhos, teve suas datas divulgadas por e-mail, foi 76 

realizada da região Sul e as próximas serão realizadas com a região Norte e Noroeste no dia treze 77 

de fevereiro, no período da manhã e com a região Sudoeste, no período da tarde e no dia sete de 78 

fevereiro, com a região Leste. Maria Aparecida falou sobre a importância de um representante de 79 

cada serviço estar presente nestas datas para a realização do monitoramento da Conferência e, 80 

após esta reunião ordinária, conforme convite feito aos conselheiros, será realizado reunião desta 81 

Comissão tendo como pauta a leitura do Relatório da Conferência para possível adequação. 82 

Comissão de Interface e Articulação e Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e 83 

Divulgação - Não houve reunião destas comissões neste mês. Comissão do Bolsa Família - Não 84 

houve reunião neste mês. Maria Aparecida relatou que na reunião realizada no dia dezenove de 85 

dezembro, foi informado que talvez o orçamento federal não seja suficiente para todas as demandas 86 

de 2020. Informou também que foram comprados novos computadores para os entrevistadores e 87 

os computadores que estavam em uso, foram repassados a outros serviços. Comissão do BPC - 88 

Maria Aparecida falou sobre o convite à OAB - Ordem dos Advogados do Brasil e ao Conselho 89 

Regional de Serviço Social - CRESS para participarem de reunião e averiguar sobre a empresa 90 

ViaPrev, que estava oferecendo cadastramento e possibilidade de aposentadoria às pessoas que 91 

estavam fornecendo todos os seus documentos e teve denúncia tanto para a comissão quanto para 92 

este Conselho. Maria Aparecida explicou que foi identificado o site desta empresa e, informalmente, 93 

foi noticiado que a assistente social não estaria fazendo nada ilegal, conforme foi apontado e nem 94 

o CRESS e nem a OAB compareceram à reunião desta Comissão, em decorrência do recesso. 95 

Maria Aparecida relatou que estão com problemas graves no INSS, com redução de funcionários e 96 

a população têm recorrido aos CRASs para tentarem obter informações sobre benefícios, além de 97 

encaminharem os beneficiários a outros municípios para serem atendidos. Maria Aparecida relatou 98 

que estão preparando o Seminário que não ocorreu em outubro de 2019 devido a Conferência 99 

Municipal de Assistência Social e a agenda dos palestrantes. Maria Aparecida relatou que convidará 100 

a Defensoria Pública Federal para reunião na busca de auxílio para o diálogo do CMAS com o INSS. 101 

INFORMES - Maria Aparecida informou que as inscrições para o processo eleitoral do CMAS estão 102 

disponíveis e será realizada ainda duas reuniões para finalizar esta gestão e propôs na próxima 103 

reunião, realizar uma breve avaliação do período. Maria Aparecida falou que o processo eleitoral foi 104 

aberto em dezembro de 2019 e até o momento não houve inscrição e solicitou a divulgação. A 105 

presidente Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa agradeceu a presença de todos e 106 

encerrou a reunião, e eu, Mônica de Lourenço Rocha, Secretária Executiva do CONSELHO 107 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, 108 

segue assinada. Campinas, 28 de janeiro de 2020. 109 


