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dessas famílias estão na faixa 
de extrema pobreza com renda 
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Sabemos que uma proposta para o governo municipal deve 
considerar proposições claras, coerentes e embasadas em 
estudos sobre a realidade atual do município.

Pensando nisso o Conselho Municipal de Assistência Social 
elaborou um conjunto de recomendações prioritárias e 
essenciais para que a Política Municipal de Assistência Social 
possa avançar em qualidade e resultados.

O Conselho Municipal de Assistência Social é 
reconhecidamente um espaço de controle social que 
funciona através da representação da sociedade civil, do 
poder público e de usuários, formulando e monitorando 
políticas mais adequadas às especificidades dos contextos 
e das populações beneficiárias. 

...o atual número beneficiários do Bolsa 
Família é o maior da série histórica:

(Fonte: MINISTÉRIO DA CIDADANIA – SAGI)

(Fonte: Censo municipal de população de rua SMASDH -  2019)

(Fonte: MINISTÉRIO DA CIDADANIA – SAGI)

(Fonte: MINISTÉRIO DA CIDADANIA – SAGI)

(Fonte: MINISTÉRIO DA CIDADANIA – SAGI)

A Conferência Municipal de Assistência Social 
é recurso legítimo de participação popular com 
foco na avaliação e construção de diretrizes 
para o aprimoramento do Sistema Único 
de Assistência Social. Em 2019 cerca de 720 
usuários e executores da política municipal 
teceram importantes contribuições que 
embasam nossas recomendações. 

per capita de até R$ 89,00 por mês 

situação de risco social e

A ASSISTÊNCIA  
SOCIAL PRECISA 
DE  COMPROMISSO

São mais  
217 mil  
pessoas em situação 
de vulnerabilidade  
social

Cerca  

18%  
da população  
de Campinas

A complexidade dos serviços prestados por essa política, 
somados aos impactos de situações como as vivênciadas na 
pandemia, afetam de forma mais grave as famílias em situação 
de risco e vulnerabilidade social.

O Sistema Único da Assistência Social passou a ser 
reconhecido por Lei em Campinas em 2020 e tem muito a 
contribuir com o desenvolvimento do município. Para isso 
precisa receber os aportes de investimentos necessários para 
sua operação e manutenção.
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Para acessar:
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIALRESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE MARÇO DE 2013
Institui a Política Nacional de Educação Permanente  
do Sistema Único da Assistência Social -PNEP/SUAS.

Fortalecimento da 
Participação Social e do 
Controle Social:

Criar novos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS), ao menos 
um em cada região de 
Campinas

Mapas com indicação  
de microrregiões

Aumento do valor per 
capita repassado para o 
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos SCFV

Implantar projetos nos 
serviços para pessoas em 
situação de rua visando a 
garantia de direitos das 
minorias: Negros e LGBTQIA+

Regulamentar o 
Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade 
Civil (MROSC) no Município 
de Campinas com realização 
de consulta pública

Compromisso com a 
continuidade e reajuste dos 
Repasses Municipais para a 
Rede Socioassistencial privada 
assegurando assim a qualidade 
nos serviços prestados

83%
homens

61% das pessoas LGBTQIA+ em situação 
de rua sofreu algum tipo de violência física

67%
negros

3%
LGBTQIA+

Em Campinas,

Proteção Social e o 
envelhecimento da população

Prioridades

Posicionar o Conselho Municipal como uma instância ainda 
mais participativa através do redimensionamento de sua 
estrutura e a instalação de Conselhos Regionais e Local de 
Assistência Social nas 05 regiões do Município por meio de 
lei municipal e direcionamento de investimento público.

A descentralização através de Conselhos Regionais é uma 
alternativa para garantir que usuários e profissionais que 
atuam diretamente nos serviços participem ativamente 
de consultas e orientações sobre a Política Municipal 
de Assistência Social atribuindo mais dinamismo e 
participação ao CMAS.  

Criar CRAS - Equipes Volantes a fim de 
garantir o acesso das microrregiões com 
população rural, com baixa densidade 
populacional e com dificuldade de 
acesso às unidades dos CRAS

Ampliar oferta de atendimentos e 
diversificação de microterritórios 
dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
crianças de 06 a 14 anos e os 
Centros de Convivência Inclusivo 
e Intergeracional nas cinco 
regiões de Campinas.

Implementar a Gestão do 
Trabalho para Educação 
Permanente para todos os 
Trabalhadores conforme a 
legislação do Sistema Único 
da Assistência Social (SUAS)  
Lei Municipal Nº 15.942, DE 29 DE JULHO DE 2020

Uma política municipal de Educação Permanente  
é um importante passo para a estruturação e consolidação 
do Sistema Único da Assistência Social.

O Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (MROSC), instituído pela Lei 
federal nº 13.019/2014, regula parcerias e repasse 
de recursos públicos com as Organizações da 
sociedade Civil (OSCs).

O município deve realizar regulamentação própria, 
contemplando questões específicas da realidade local,  
e com participação da sociedade civil na elaboração  
da minuta.  

Campinas é a primeira cidade metrópole que não 
é uma capital estadual, figurando como um dos 
principais centros urbanos do país e referência 
para estudos de políticas públicas para o IBGE. 
Este cenário trás demandas específicas devido à 
sua maior complexidade e relevância e requer um 
redimensionamento de recursos e ações.

Precisamos avançar na consolidação do Sistema Único da 
Assistência Social no município através de  investimentos 
adequados. O recurso financeiro da Assistência Social 
precisa aumentar expressivamente e isso é uma 
demanda histórica.

Seu compromisso com o avanço da agenda Política da 
Assistência Social se torna ainda mais urgente a partir do 
agravamento da vulnerabilidade social provocada pela 
situação de pandemia. 

Ainda encontramos no município microterritórios de 
vulnerabilidade que não contam com a presença da 
Rede prestadora dos Serviços de Convivência, ou mesmo 
alguns territórios com demanda superior ao número de 
vagas ofertadas.

O SCFV é executado pela Rede Socioassistencial privada  
por meio de cofinanciamento com o poder publico municipal. 
Apesar dos reajustes realizados nos últimos anos ainda não 
alcançamos o maior objetivo que é obter 100% do custo dos 
serviços atendidos por esses repasses.

Os parâmetros Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos ainda deverão ser construídos coletivamente 
detalhando sua estrutura, equipe e demais especificações, 
para que se possa ser possível monitorar a qualidade e 
esclarecer efetivamente o custo dos serviços.

acesse o link

Recomendações 
prioritárias para  
a política municipal  
de Assistência Social

Implantar com prioridade o Serviço de Proteção 
Social Básica no Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosas que ainda não é ofertado  
no município;

Implantar o Serviço de Proteção Social Especial  
de Acolhimento em República para Idosos ;

Ampliar Centros Dia para Idosos e Pessoas com 
Deficiência que ainda é subdimensionado diante  
da demanda crescente;

Ampliar Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias em 
todas as regiões do município;

A população em situação de rua em Campinas se compõe 
principalmente por:

Existe um crescimento médio de 10% ao ano no número 
de pessoas nessa situação, que pode ser potencializado 
por crises e situações como a pandemia. (Fonte: Censo 
municipal de população de rua SMASDH -  2019)

Entre as pessoas LGBTQIA+ em situação de rua é comum 
encontrar casos em que o preconceito foi determinante 
para a sua situação de exclusão. Os índices de violência 
vivenciados por esses grupos nas ruas são superiores.

 
(Censo realizado em 2015 pela Fundação de Pesquisas Econômicas 
para o município de São Paulo)

Campinas possui 1804 famílias em situação de rua 
inscritas no CadÚnico em maio de 2020.

14,5% da população está 
acima de 60 anos, 

ou seja, são mais de 170 mil idosos

PRECISAMOS DO 
SEU COMPROMISSO

www.cmas.campinas.br
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Gestão 2017 - 2020: PRESIDENTE – Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa | VICE-PRESIDENTE – Celina da Costa Dias Silva

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL | ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Titulares: Celina da Costa Dias Silva (Vice-Presidente) – MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA | Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini – ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HO-
MEM DE AMANHÃ (AEDHA) | Juliana Aparecida Vieira da Silva – SORRI Campinas | Suplentes: Simone de Oliveira Prates – CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA 
(CAMPC - PATRULHEIROS) | Josefa Hermínia Rodrigues Guirau – OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO | Paulino Massamori Sashimoto – AMIGOS DA CRIANÇA CENTRO ESPÍRITA FÉ E AMOR 
(AMIC)

PROFISSIONAIS OU ÓRGÃOS DE CLASSE LIGADOS A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titulares: Leonardo Duart Bastos – CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA | Elcio Eidi Itida – CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO | Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas 
– SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINPSI) 

USUÁRIOS OU REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titulares: Valquírio Augusto Cavedini – INSTITUTO DOM NERY | Célia Elizia Marinho Santos – PROJETO GENTE NOVA |  Joana Júlia de Rezende Tripoloni – REDE ABRAÇO AMARAIS | Suplentes: 
Selma Regina Cucolo – CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SÍNDROME DE DOWN (CEESD) 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS
Titulares: Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa – PRESIDENTE | Pâmela Cristina Pereira  | Elaine Cristina Garcia Ramos | Maria da Graça Ávila de Sousa Siqueira de Carvalho | José Fer-
nandes Ongaratto | Eliete Federico Adão | Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira | Márcia Adriana Cardoso Moreno | Andréa Janotte Farina
Suplente: Matheus Ifanger Albrecht – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS | Maria Eduarda Losi Gonçalves – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Márcio Cristian Ferreira – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cristiano Oliveira Lourenço – SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Niraldo José da Silva – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Sueli Patane Maraxlet – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Adilson 
Gomes Pereira – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Vanilda Nunes Avelar Cunha | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Vicente Porto Vilela

acesse pelo QR

Em 2024, contando com a expectativa de crescimento  
em 1,95% ao ano, estima-se que o município atingirá e 
m torno de 185 mil idosos (fonte: Fundação Seade). 

Esse aumento expressivo exige o redimensionamento 
urgente dos serviços ofertados no município. Diante 
desse panorama a população Idosa tem se apresentado 
como uma prioridade para toda a agenda política, e não é 
diferente na Assistência Social, onde 8.803 idosos recebem 
o Benefício de Prestação Continuada.

Kelly Vanessa Kirner – ASSESSORIA E ELABORAÇÃO

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/v.php?q%5b%5d=y7iWo5XVnqmokK5247zPr9OTiH9ihoN6comJjZp5dnmkfYmYl33PsMrAtK%2BjxLi2o8CosujGkqvIuraZsofQpqHAqaa0wLmysY%2Blsj381qrbwoq%2Bn7yo5uDYuL2Tz8Zuq7SXo6TN3%2BeQHMyz0K%2FCvsec&ag=m&codigo=350950
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/v.php?q%5b%5d=5ItjcmGJnfSh1aLB1MiFcoeVhX5hhoNzgIuIhJh2dH%2BkfYXnybKys9%2B%2BsqilzpK4yca6q7DVybrMibllqHyigKm%2FudC0iLe6osWKpucSF63jsN11k66z2d3NurM2Asm3ycZTpqB5verfwKSm1K1zhMbNy69Qn7SvCAbEu8nFtIQ%3D&ag=m&codigo=350950
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/v.php?q%5b%5d=5ItjcmGKn%2FSh1aLB1MiFcoeVhX5hhoNzgIuIhJh2dH6kfYXnyby2odS%2BwrWzwLm31pWtp%2BHUvIDbwLiZssKbfGiGf9%2FrwqmAcLy5svaYzrDtvt11or6qlOnJuq%2FVxsRu13N1p5%2B%2B0zsdvJu0h7C4YqfTvcGkuhbpCPzHcqu4sr3gu8nMy61zaq2qlmtk0cbEiKe8tN7EGvLXt7JU563Rppm8tufpiA%3D%3D&ag=m&codigo=350950
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/v.php?q%5b%5d=y7iWo5XVnqihj65247zPr9OTiH9ihoN6comJjZp5dnmkfYmYl33PoZyNsqilzrbF2rmqp9mcvabTwahv3a3WuJqIf9HaubeqcIS3uufLvrDusNZ1la5l2tjRGvffyrjBiLigYqTC4e3RHNkICrtzpryBysORebywuLzKu9yqt2nlvHSuyLC0td%2FMwmIH%2B8W7y8nDtrA%3D&ag=m&codigo=350950
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