ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE JUNDIAÍ – SP
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS de Jundiaí/SP, realizada no dia cinco de julho de dois mil e dezessete,
às 17h35 min., na Sala de Reuniões da Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social - UGADS, localizada na Rua Senador Fonseca, nº.
605 - Centro, nesta Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, com a
participação dos Conselheiros que assinaram o livro de presença nº 03 de
reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, à fls.25 verso.
Justificaram as ausências as conselheiras: Priscila Bonifácio, titular e Ana
Paula Marin, suplente A reunião foi iniciada pela Senhora Presidente Maria
Aparecida Carlos agradecendo a presença de todos e apresentou a seguinte
pauta: 1 – Deliberação 1.1– Aprovação da ata da reunião ordinária do dia
12/06/2017. 1.2– Prestação de Contas: 1.2.1– 1º Semestre do Estado de
2017; 1.2.2– 2º Semestre do ano de 2016. Iniciou a reunião solicitando
inversão da pauta; passar o item 1.2.2– 2º Semestre do ano de 2016, antes
do 1.2.1, a inversão de pauta foi aprovada pela Plenária. Passando para o
item da pauta 1 – Deliberação 1.1– Aprovação da ata da reunião ordinária
do dia 12/06/2017 sendo questionados os presentes sobre a leitura e se
tinham algum apontamento de oposição à ata, não tendo nenhuma
manifestação em contrário à mesma foi aprovada por todos os conselheiros
presentes. Passando para o item da pauta 1.2– Prestação de Contas: 1.2.2–
2º Semestre do ano de 2016, apresentado em forma de slides, em anexo a
esta ata, pela Técnica senhora Raquel Bellodi Crepaldi, Analista de Gestão da
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social a Prestação de
Constas FMAS do 2º Semestre, iniciou falando da estrutura, a Diretora Núcleo
de Planejamento Gestão e Finanças Solange Colepicolo Leonardi explica que a
estrutura composta pela Vigilância Social: Cadastro Único e as proteções dos
serviços diretos e que no Relatório de Gestão apresentado para o Conselho
pela Administração passada estava descrito toda a estrutura , continuando a
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Técnica senhora Raquel Bellodi Crepaldi coloca sobre recursos financiadores
do FMAS, e as planilhas de Resumo da Utilização dos Recursos, ao explicar o
item locação de imóveis a Diretora Núcleo de Planejamento Gestão e Finanças
Solange Colepicolo Leonardi coloca que a Unidade de Gestão da Assistência e
Desenvolvimento Social tem um TAC – Termo de Ajuste de Conduta provocada
pelo Ministério Público solicitando que os imóveis alugados fossem transferidos
para os imóveis próprios, com este dado apresentado da utilização do recurso
percebe-se que o custo é menor com o aluguel, pois se tiver que construir cada
unidade de serviço sairia em torno de R$ 600.000,00. A senhora Presidente
Maria Aparecida Carlos coloca que durante a Reunião da Comissão de
Financiamento e Orçamento foi feito uma contagem dos imóveis alugados: três
Conselhos Tutelares, dois Centros de Referência de Assistência Social –
CRAS, um CREAS, um Centro-Pop, e a própria gestão e para construção não
será qualquer espaço, tem que ser espaço adequado para cada serviço. A
Diretora Núcleo de Planejamento Gestão e Finanças Solange Colepicolo
Leonardi salienta que a Gestora Nádia Taffarello Soares fez um cadastro no
Governo Federal solicitando recurso para construção de mais um CRAS, vindo
o recurso a obra vai acontecer. Continuando a apresentação do Resumo da
Utilização dos Recursos a Técnica Raquel Bellodi Crepaldi coloca que houve
Devolução de Recursos: Emenda Parlamentar aquisição de equipamentos para
o CREAS e recurso que veio destinado para a Praça CEU. A Conselheira Célia
Marques Gonzalez pergunta se a Praça CEU foi construída com o recurso da
Assistência. A Diretora Núcleo de Planejamento Gestão e Finanças Solange
Colepicolo Leonardi coloca que o recurso orçamentário foi vinculado na
Assistência. A senhora Presidente Maria Aparecida Carlos fala que a gestão da
Praça CEU é compartilhada entre as Unidades de Gestão da Cultura,
Educação, Esportes, Assistência e sociedade civil, que existe um Conselho
Gestor atuante. A Conselheira Alda Renata Orsi Machado complementa que a
verba era proveniente do Programa do Ministério das Cidades. No slide das
Despesas Empenhadas em 2016 demonstrada em forma de gráfico a
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Presidente Maria Aparecida Carlos coloca que na totalidade para a execução
resta pouco recursos, pois para o RH é em torno de 51% e outras despesas em
torno de 34%. A Diretora Solange Colepicolo Leonardi salienta que o total de
51% é gasto com a equipe de execução direta. A Conselheira Leila Miguel
sugere que se especificar no RH onde são os gastos é uma forma melhor de
compreender, coloca também que hoje com a fala de não ter dinheiro para
contratar mais RH, quando vê a porcentagem de 51% assusta. A Conselheira
Célia Marques Gonzales fala que a Unidade de Gestão da Assistência Social é
um serviço de ponta. A Conselheira e Diretora Solange Colepicolo Leonardi diz
que o que se precisa é batalhar para aumentar o recurso da Assistência e ter
equipes de referência completa. A Técnica senhora Raquel Bellodi Crepaldi
coloca sobre os valores repassados do Federal MDSA e esclarece que os
recursos vindos do IGD-BF; IGD-SUAS; Proteção Social Básica; Proteção
Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta
Complexidade estão com os repasses em atraso, exemplo IGD-SUAS o último
repasse foi a parcela de 12/2015, explica que os não repasses é devido a saldo
em contas. A Presidente Maria Aparecida Carlos fala que tem uma orientação
do MDSA que a própria unidade gestora deveria gerir o dinheiro e não ficar no
financeiro que talvez não consegue entender as necessidades da Assistência,
continua colocando se tem a possibilidade tem que gastar, opina que o
Conselho deveria solicitar a finanças do Município vir em Reunião explicar toda
esta situação. Nada mais a esclarecer foi colocada em votação a aprovação da
Prestação de Contas FMAS 2º semestre do ano de 2016 foi aprovado por
unaminidade. Passando para o item da pauta 1.2.1– 1º Semestre do Estado
de 2017, apresentado em forma de slides, em anexo a esta ata, pela Técnica
senhora Raquel Bellodi Crepaldi, Analista de Gestão da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social sobre a Prestação dos Recursos
Financeiros Estadual do Primeiro Semestre do ano de 2017, coloca que está
prestação deverá estar assinada pelos: Gestor da Assistência, Presidente do
Conselho e Prefeito Municipal até dia 10 e entregue a DRADS de Campinas, a
3

não entrega tem a penalidade de suspensão do repasse do recurso, esclarece
que de acordo com o PMAS o recurso será utilizado para Proteção Social
Especial de Alta Complexidade; que o repasse iniciou em maio de 2017. Como
não houve questionamento do apresentado foi colocada em votação a
aprovação da referida Prestação de Contas que foi aprovado pelos
conselheiros presentes com direito a voto. Nada havendo mais a tratar, a
senhora Presidente Maria Aparecida Carlos, declarou encerrada a presente
reunião. Eu, Sonia Maria Ferraz, Assistente Social e "secretária ad hoc”
__________ lavrei a presente ata que, depois de aprovada pela Assembleia,
segue para assinatura da senhora Presidente e demais conselheiros presentes.

MARIA APARECIDA CARLOS
Presidente do CMAS – Jundiaí

Conselheiros Presentes:
ALDA RENATA ORSI MACHADO____________________________________
CASSIA REGINA CAPRI RODRIGUES DO PRADO______________________
CÉLIA MARQUES GONZALEZ______________________________________
DAIANA VERÍSSIMO PEREIRA______________________________________
EULIZETE ROSA FARIA MOS_______________________________________
FRANCINETE APARECIDA FERRAZ_________________________________
LEILA MIGUEL___________________________________________________
MARIA APARECIDA DA SILVA______________________________________
SOLANGE COLEPICOLO LEONARDI_________________________________
SOLANGE CORDEIRO DE VASCONCELOS ___________________________
VERA LUCIA DA LUZ_____________________________________________
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