ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE JUNDIAÍ – SP

MUNICIPAL

DE

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
de Jundiaí/SP, realizada no dia dez de abril 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.21 verso e 22
frente. Justificadas as ausências das conselheiras: Camila de Moraes
Medeiros Mendes, titular e Livia Papile Galhardi, suplente e Solange Colepicolo
Leonardi, titular. A reunião foi iniciada pela Senhora Presidente Maria
Aparecida Carlos agradecendo a presença de todos e apresentou a seguinte
pauta: 01 – DELIBERAÇÃO 1.1– Aprovação da ata da reunião ordinária do
dia 13/03/2017; 1.2– Comissão de Normas – Manutenção de Inscrição da
Organização da Sociedade Civil: Associação Espírita Beneficente Lar do
Idoso de Jundiaí; 1.3– Emenda Parlamentar do Deputado Miguel
Lombardi; 1.4– Mudança do serviço prestado pela Cidade Vicentina
Frederico Ozanam – CEPAI/Centro Dia de Proteção Social Especial para
Proteção Social Básica; 1.5– Informes da Reunião Descentralizada do
CNAS; 02 – Informes Gerais. Iniciou a reunião dando parabéns a Conselheira
Cássia Regina Capri Rodrigues do Prado pelo aniversário e solicitando
inversão de pauta, que foi aprovada pela Plenária. Assim começou com o item
da pauta 02 – Informes Gerais – 01 - A Senhora Presidente Maria Aparecida
Carlos coloca que o Conselho recebeu livro dos 20 anos da Cáritas Diocesana
de Jundiaí – Conheça um pouco dessa história...,que ficará arquivado no
Conselho se algum conselheiro se interessar pode estar solicitando. 02 –
Informa que a ACDC por conta do Projeto Itaú estão contratando Assistente
Social, Educador Social, Educador Físico, Músico e Psicopedagogo. O Projeto
Morada não vai acabar irão contratar outros profissionais com carga horária
menor. 03 – A Conselheira Solange Cordeiro Vasconcelos solicita mudar a
Sigla SEMADS para UGADS na Ata do dia 13 de março de 2017. 04 – A
Conselheira Alda Renata Orsi Machado coloca que houve no CESPROM o
FÒRUM da Cáritas do terceiro setor com o Tema Educação contou com a
presença dos Haitianos e representantes da Diretoria da Educação do Estado e
uma Diretora da Educação Municipal do CEMEJA, coloca que muitos dos
Haitianos não têm ensino médio completo e para conseguir fazer a prova para
conseguir o certificado de conclusão estão esbarrando no idioma e por causo
da língua estão sendo explorados quando conseguem emprego. Coloca ainda
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que o próximo encontro seja em julho com o tema Leis Trabalhista e que no dia
18 de maio de 2017 haverá uma festa Dia da Bandeira do Haiti no CESPROM.
Salienta que em Jundiaí residem 220 Haitianos. Diz que é necessário um curso
de Português, pois o que aprendem no CESPROM é pouco. Passando para o
item da pauta 01 – DELIBERAÇÃO 1.1– Aprovação da ata da reunião
ordinária do dia 13/03/2017 sendo questionados os presentes sobre a leitura
e se tinham algum apontamento de oposição à ata, foi colocada a necessidade
de mudar a sigla SEMADS para UGADS, não tendo mais nenhuma
manifestação em contrário à mesma foi aprovada por todos os conselheiros
presentes. Passando para o item da pauta 1.5– Informes da Reunião
Descentralizada do CNAS resumo em anexo a ata a Conselheira Solange
Cordeiro Vasconcelos coloca que nos dias 04 e 05 de abril ocorreu a Reunião
Descentralizada do Conselho Nacional de Assistência Social em São Paulo, o
Conselho foi representado por ela, pela Assistente Social e Secretária
Executiva Sonia Maria Ferraz e o Órgão Gestor pela Conselheira Solange
Colepicolo Leonardi. O tema principal foi a XI Conferência tendo como proposta
principal trazer os usuários para o centro do debate. Estaremos avaliando o II
Plano Decenal da Assistência Social (2016-2026), aprovado por meio de
Resolução do CNAS nº7, de 18/05/2016 a partir deste processo teremos
orientações e subsídios para a construção do nosso Plano de Assistência
Social e Planos Plurianuais (PPA), que o material o CNAS já disponibilizou no
site, que tem um glossário para ajudar o entendimento, que os direitos
socioassistenciais, enquanto direito de cidadania se fundamentam nos Direitos
Sociais e não se restringem à pobreza, todos os direitos envolvidos na
amplitude da política. Salienta que o Conselho já instituiu a Comissão da XI
Conferência Municipal. Fala ainda que o CONSEAS fará uma reunião na
DRADS de Piracicaba onde passará as orientações da XI Conferência
Estadual. Passando para o item da pauta 1.3– Emenda Parlamentar do
Deputado Miguel Lombardi apresentados em forma de slides, em anexo a
esta ata, a Assistente Social Solange Cordeiro Vasconcelos da Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social inicialmente coloca que cada
Deputado pode apresentar emendas para os Municípios e para as
Organizações da Sociedade Civil e Jundiaí foi contemplado com duas
Emendas Parlamentares para o Município de Jundiaí. Com valor: R$
100.000,00 cada, para a utilização: Estruturação da Rede de Proteção Social
Básica e Estruturação da Rede de Proteção Social Especial. Na Estruturação
da Rede de Proteção Básica: será o Projeto CRAS Amigo desenvolvido pela
Diretoria de Proteção Social Básica Cássia Regina Carpi Rodrigues os valores
serão utilizados nos CRAS visando: Implantação de salas multimídias em todos
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os CRAS, com a aquisição de computadores; Reforma da quadra existente no
CRAS Jardim Novo Horizonte; Contratação de Educador Esportivo para atuar
no CRAS Jardim. Novo Horizonte e Aquisição de um veículo. Na Estruturação
da Rede de Proteção Especial: coloca que o deputado direcionou o recurso
para a entidade social Cidade Vicentina Frederico Ozanam. Salienta que como
será a UGADS que terá que realizar a compra dos itens solicitados foi
desenvolvido um projeto adequando dentro da Proteção Social Especial. O
valor de R$ 100.000,00 será utilizados para: Aquisição de fraldas descartáveis,
tamanho XG – 25.000 unidades; Aquisição de produtos alimentícios – carne
bovina, suína, frango e pescado – 3.750 kg; Aquisição de um veículo, FIAT
Mobi quatro portas. Esclarece que já pontuou para a Cidade Vicentina
Frederico Ozanam que as fraldas talvez não sejam aprovadas, por não ser um
material de consumo da Assistência Social. Coloca ainda que deverá cadastrar
os dois projetos dia 17 de abril quando o MDSA abrir a tela no SINCOV. A
Conselheira Alda Renata Orsi Machado questiona se o projeto da Cidade
Vicentina Frederico Ozanam vai atender os 100(cem) idosos, obteve como
resposta sim que serão atendidos os 100 (cem) idosos. A Presidente do
Conselho Maria Aparecida Carlos questiona se a Cidade Vicentina já adaptou o
Projeto na Assistência Social, pois fraldas não é material dentro da Assistência
Social. A Assistente Social da Cidade Vicentina Frederico Ozanam coloca que
receberam as orientações no final do mês passado, caracterizou em cima do
projeto, mas estão cientes que se não aprovada deverá refazer o projeto. A
Conselheira Elza Meire Bento coloca que o carro FIAT Mobi é muito pequeno
para ser trabalhado na Convivência do idoso. A Gestora da UGADS Nadia
Taffarello Soares esclarece que o Deputado ligou para estar falando da
Emenda que fora destinada para a Cidade Vicentina e a Diretora do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças Solange Colepicolo Leonardi pediu se não
tinha outra emenda que pudesse ser destinada para o Município, foi desta
forma que veio a emenda para a Estruturação da Rede de Proteção Básica. A
Presidente do Conselho Maria Aparecida Carlos coloca que é necessário fazer
projetos naquilo que o Município precise focar nas prioridades que do
Município. Coloca ainda que seja necessário votar com ressalvas na
Estruturação da Proteção Social Especial. Ao ser colocadas as emendas em
aprovação, a saber: a Estruturação da Rede de Proteção Básica com o
Projeto CRAS Amigo foi aprovada por unaminidade. Na Estruturação da
Rede de Proteção Especial – verba destinada a Cidade Vicentina foi
aprovada com a ressalva que as fraldas não são materiais de consumo
dentro da Assistência Social. Ainda se necessitar de mudanças nos dois
Projetos a Gestão deverá informar o Conselho. Passando para o item da
3

pauta 1.4– Mudança do serviço prestado pela Cidade Vicentina Frederico
Ozanam – CEPAI/Centro Dia de Proteção Social Especial para Proteção
Social Básica A Coordenadora Executiva de Assistência e Desenvolvimento
Social Célia Marques Gonzales, assumindo também a Diretoria de Proteção
Social Especial coloca que em reunião com a Comissão de Políticas do
Conselho levou a necessidade da mudança do serviço prestado pela Cidade
Vicentina Frederico Ozanam – CEPAI/Centro Dia de Proteção Social Especial
para Proteção Social Básica, explica que hoje a Organização da Sociedade
Civil Cidade Vicentina Frederico Ozanam – CEPAI tem um convênio de
30(trinta) vagas, sendo ocupadas somente 17(dezessete), está também na
Proteção Social Especial de Média Complexidade, por conta disso sugeriu
alterar para a Proteção Social Básica, e quem iria coordenar todo o Trabalho
seria o CRIJU, fala ainda que os CRAS têm demanda para o preenchimento
das vagas. Mediante a estes fatos consultou a DRADS, que se manifestou
favorável a troca de Proteção. Verificou toda a Legislação para alterar o Plano
de Trabalho em vigor, e constatou que o Plano de Trabalho é igual ao de
quando foi proposta da criação do CEPAI. Assim está retirando da pauta à
proposta de mudança do serviço prestado pela Cidade Vicentina
Frederico Ozanam – CEPAI/Centro Dia de Proteção Social Especial para
Proteção Social Básica por não haver está necessidade, vai tentar manter o
convênio do jeito que está que a porta de entrada será os CRAS e a
Coordenação ficará no CRIJU. Passando para o item da pauta 1.2–
Comissão de Normas – Manutenção de Inscrição da Organização da
Sociedade Civil: Associação Espírita Beneficente Lar do Idoso de Jundiaí
a Conselheira e integrante da Comissão de Normas Maria Aparecida da Silva
coloca que a reunião da Comissão aconteceu no dia 02 de março e que foi
estudado a prestação de contas anual da Associação Espírita Beneficente
Lar do Idoso de Jundiaí para a manutenção de inscrição para o ano de 2017
e que as Conselheiras Tania Maria de Freitas Beckmann e Camila de Moraes
Medeiros Mendes realizaram visita na OSC no dia 15 de março, constatou que
o Plano de Ação está dentro dos objetivos propostos e que no momento não há
problemas para continuar com a Inscrição junto ao CMAS, fez apresentação da
OSC por slides, anexo a ata, solicitando a plenária que seja deliberada a
manutenção da inscrição, foi aprovada por todos os 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.
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MARIA APARECIDA CARLOS
Presidente do CMAS – Jundiaí

Conselheiros Presentes:
ALDA RENATA ORSI MACHADO____________________________________
CASSIA REGINA CAPRI RODRIGUES DO PRADO______________________
CÉLIA MARQUES GONZALEZ______________________________________
DILUCIA DE FÁTIMA GOMES______________________________________
ELZA MEIRE BENTO______________________________________________
LEILA MIGUEL___________________________________________________
MARIA APARECIDA DA SILVA______________________________________
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA___________________________________
NADIA TAFFARELLO SOARES______________________________________
SOLANGE CORDEIRO DE VASCONCELOS ___________________________
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