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 outubro de dois mil e
dezessete, às 17h30 min., no Salão do Centro de Convivência do Idoso de
Jundiaí - CRIJU, localizado na Avenida Dr. Cavalcanti, nº. 396 – Complexo
Argos, nesta Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, com a participação dos
Conselheiros, do CMAS, e os Conselhos convidados: COMDIPI – Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e CMDCA – Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Segurança Alimentar CONSEA que assinaram o livro de presença nº 03 de reuniões do Conselho
Municipal de Assistência Social, à fls.29 frente e verso. Justificaram as
ausências os conselheiros: Solange Cordeiro de Vasconcelos, titular; Leila
Miguel, suplente; Fábio da Silva Prado, titular; Eulizete Rosa Faria Mos, titular;
Valdeci Rodrigues de Sousa, titular e Juliana Hashiguchi, suplente. A reunião
foi iniciada pela Senhora Presidente Maria Aparecida Carlos agradecendo a
presença de todos, explicando que o Conselho Municipal da Assistência
Social - CMAS, em Reunião Ordinária do dia 11/09/2017, decidiu que a
apresentação do PPA da Unidade de Gestão da Assistência e
Desenvolvimento Social fosse realizada envolvendo os outros três
Conselhos vinculados à UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social, considerando que as ações são intersetoriais e
de interesse de todos. Assim, convidou os Conselhos Municipais: da
Criança e do Adolescente, Idoso e Segurança Alimentar e Nutricional a
participarem da Reunião de hoje convidando os Presidentes dos Conselhos:
COMDIPI – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e CMDCA –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretária
Executiva do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional –
CONSEA para se apresentarem. O Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa senhor Milton Calzavara falou da importância da
reunião principalmente a reunião conjuntos com os quatros Conselhos
vinculados a Unidade Gestora. A Presidente do CMDCA – Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescentes a senhora Alda Maria Carrara,
ressaltou que a reunião com dois conselhos fortes CMAS e COMDIPI é muito
importante, colocou também sobre a importância do Diagnóstico Situacional Da
Criança E Do Adolescente contribuir com o Plano Plurianual. A Secretária
Executiva do CONSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional a senhora Secretária Executiva do CONSEA Celia Regina Testa
agradeceu o convite. Após as apresentações a senhora Presidente do CMAS
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apresentou a seguinte pauta: 1 – Apresentação do PPA da Unidade de
Gestão da Assistência e Desenvolvimento Social. Passando para o item
da pauta, que foi apresentada em forma de slides anexa a esta ata, pela a
Diretora do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de Gestão
de Assistência e Desenvolvimento Social Solange Colepicolo Leonardi iniciou
explicando que “o modelo orçamentário brasileiro, definido na Constituição
Federal de 1988, é composto de três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA. “Art.
165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.”” que a Prefeitura do
Município de Jundiaí tinha prazo para apresentar na Câmara Municipal o Plano
Plurianual até 30 (trinta) de agosto de 2017. Continuou explicando
detalhadamente e de forma clara e pedagógica o Plano Plurianual da Unidade
de Gestão de Assistência Social 2018-2021: os pilares estratégicos,
metodologia, o processo de elaboração, planos e metas, indicadores, ações
orçamento e os projetos. Após o termino da apresentação lembrou a todos os
presentes que o Projeto de Lei será apresentado como um todo na Audiência
Pública que ocorrerá dia 09 de outubro às 19 horas na Câmara Municipal, onde
todos os presentes receberam o convite. Abriu para as duvidas. O Presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa senhor Milton Calzavara
coloca algumas questões: primeiro que a apresentação foi excelente de forma
didática, mas que o Plano contém muitas siglas que o importante é que todos
conheçam o que significa passar para os Conselhos o nome das siglas, outra
questão é a captação dos recursos do CMDCA e COMDIPI que os dois
Conselhos não são captadores, necessitando de uma empresa para tal.
Ressalta que no PPAS de 2014-2017 foi que para atendimento domiciliar a
idoso atingiria a meta de 1000 pessoas que isto não ocorreu. A Diretora do
Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social Solange Colepicolo Leonardi explica que
no PPA dentro de cada ação desdobra em serviços que são desenvolvidos e
no PPAS são ações macros. A Presidente do CMAS Maria Aparecida Carlos
questiona que tinha que por um valor em cada ação porque na República não
tinha valor. A Diretora do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças da
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social Solange
Colepicolo Leonardi diz que o valor do PPA da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social já estava orçado, mas deveria ter a
expansão do valor que ainda não está aberta. A senhora Gestora da UGADS
Nádia Taffarello Soares coloca que a República está na ação, mas não no
orçamento. A Conselheira do CMDCA Lucinda Cantoni Lopes fala que o
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orçamento é o mesmo para 2018. A senhora Gestora da UGADS Nádia
Taffarello Soares fala que o orçamento não aumentou para nenhuma das
Unidades, tem Unidades que foi reduzida. A Conselheira do CMDCA Lucinda
Cantoni Lopes continua falando que como vamos ter sucesso na Assistência
social se não tem investimento. A senhora Gestora da UGADS Nádia Taffarello
Soares fala que tem ações que não tem valor, trabalhar para conseguir
recursos e fora, inclusive do país, mas que o problema é a captação. A
Presidente do CMAS Maria Aparecida Carlos coloca que hoje tem que tirar da
Proteção Social Alta para investir na Proteção Social Básica, temos que ser
realista, pois o Governo Federal não vem repassando o Estadual passa o
mínimo e o Municipal é quem arca com 99% dos gastos, para investir na
Proteção Social Básica tem que fechar os acolhimentos. Terminando a
Reunião a senhora Presidente Maria Aparecida Carlos lembrou que a Reunião
Ordinária do dia 09/10/2017 – segunda-feira foi cancelada devido a Audiência
Pública sobre o PPA na Câmara Municipal ficando transferida para o dia 10 de
outubro de 2017 – terça-feira, às 17h15 na UGADS. 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 Plenária,
segue para assinatura da senhora Presidente e demais conselheiros do CMAS
presentes.

MARIA APARECIDA CARLOS
Presidente do CMAS – Jundiaí
Conselheiros Presentes:
CASSIA REGINA CAPRI RODRIGUES DO PRADO______________________
CÉLIA MARQUES GONZALEZ______________________________________
MARIA APARECIDA DA SILVA______________________________________
NADIA TAFFARELLO SOARES______________________________________
SOLANGE COLEPICOLO LEONARDI_________________________________
TANIA MARIA DE FREITAS BECKMANN_____________________________
VERA LUCIA DA LUZ_____________________________________________
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