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 11 de setembro de dois mil e dezessete, às
17h30min, 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.28 frente e verso.
Justificaram ausência os conselheiros: Solange Cordeiro Vasconcelos titular;
Camila de Moraes Medeiros Mendes – titular e Vera Lucia da Luz, 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
09/08/2017; 1.2- Plano Plurianual Gestão 2018-2021; 1.3 - Demonstrativo
Físico Financeiro do Governo Federal; 1.4- Oficio da REDECA – Rede de
Defesa da Criança e do Adolescente sobre Implantação de Serviço de
Acolhimento - República para Jovens e de Residência Inclusiva; 02 –
Apresentação do Grupo de Trabalho de Interproteções Intersetorial pela
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS; 03
- Informes Gerais Iniciou a reunião solicitando inversão de pauta, que foi
aprovada pela Plenária. Começando pelo item da pauta 02 – Apresentação
do Grupo de Trabalho de Interproteções Intersetorial pela Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social a senhora Célia Marques
Gonzalez – Coordenadora Executiva de Assistência e Desenvolvimento Social
da UGADS falou que o Grupo de Trabalho foi formado devido a grande
demanda que o Ministério Público, Disk 100 encaminha para a Unidade
Gestora, estes encaminhamentos são desde maus tratos com idosos, crianças,
assim criou-se um Grupo de Trabalho resolutivo no sentido de pegar o caso e
resolver, só encaminhar para os CRAS, CREAS se for necessário
acompanhamento. Apresentou a Equipe de Trabalho: Luiz Guilherme Fushini
Camargo – Psicólogo; Leila Miguel - Assistente Social e Taís Lessi de Oliveira Assessora Municipal formada em Direito. A apresentação foi através de slides
anexo a está ata. O Técnico Luiz Guilherme Fushini Camargo iniciou a
apresentação colocando que o Grupo nasce com algumas demandas
acumuladas com objetivo de encaminhar, responder e qualificar os casos e
preocupação de lidar com as redes externas. A média de entrada dos casos
até o momento foi de 700 (setecentos casos), 100 (cem) casos ao mês. Outro
objetivo é fazer mediação interna e externa dos casos, principalmente com a
Saúde, fonte de dialogo com a Unidade de Gestão e demais setores. Coloca
ainda que o Grupo também tem como objetivo de construir alguns conceitos,
uma linguagem única. A ouvinte Assistente Social Joana de Cássia Prudêncio
pergunta que na Lei Municipal de Assistência Social traz um conceito de
vulnerabilidade social se está alinhada com o Grupo, tendo uma resposta do
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Grupo de Trabalho afirmativa. A Assessora Municipal Taís Lessi de Oliveira
coloca que trabalhando em cima dos gráficos deu para ver quais os bairros,
faixa etária, tipo de violação. A senhora Presidente Maria Aparecida Carlos
coloca que seria interessante a apresentação fazer com a Saúde e a Câmara
Municipal. A ouvinte Assessora do Vereador Edi Carlos a senhora Karla Andrilli
coloca que entrará em contato com a Câmara e dará uma devolutiva a UGADS.
O Técnico Luiz Guilherme Fushini Camargo coloca ainda que os casos que
chegam não vêm com ações definidas. O Ouvinte Presidente do COMDIPI
Milton Calzavara fala que o Grupo de Trabalho na apresentação colocou a
questão dos idosos, número grande de encaminhamento é uma questão que o
COMDIPI vem conversando no sentido de se fazer um trabalho com o
CADÚNICO, fazer visitas preventivas, trabalhar com o CRAS para ter busca
ativa dos casos no território. O Técnico Luiz Guilherme Fushini Camargo coloca
que os CRAS já fazem busca ativa, a Assistente Social Leila Miguel continuou
esclarecendo que os casos que passam pela Assistência Social são
criteriosamente avaliados. A senhora Presidente do CMAS Maria Aparecida
Carlos coloca que se pensar nas Políticas de Assistência Social a porta de
entrada são os CRAS, CREAS, Centro POP, e os casos que não chegam para
nenhuma destas unidades se as informações são compartilhadas, o Técnico
Luiz Guilherme Fushini Camargo coloca que tem o Prontuário SUAS para o
devido compartilhamento. A senhora Gestora da UGADS Nádia Taffarello
Soares coloca que a CIJUN está construindo um sistema onde todos terão
acesso, mas não é um sistema simples de implantar. A Assessora Municipal
Taís Lessi de Oliveira coloca que os casos têm os relatórios que são
resolutivos, mas os CRAS são informados. A senhora Presidente do CMAS
Maria Aparecida Carlos coloca da importância do referenciamento dos casos.
Terminado a apresentação e os esclarecimentos passou para o 1.1 –
Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 09/08/2017 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
1.3 - Demonstrativo Físico Financeiro do Governo Federal 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 coloca que as informações no Demonstrativo Físico
Financeiro que será passada já foram apresentadas e deliberadas na
Prestação de Contas do MDS em reuniões anteriores. Continua falando que os
repasses do MDS estão atrasados, mas as contas estão pagas em dia. Após a
apresentação e dirimida as dúvidas a senhora Presidente Maria Aparecida
Carlos coloca que a parte do Conselho é os pareceres do Demonstrativo 2016
será apresentado na próxima ordinária. Passando para o item da pauta 1.2Plano Plurianual Gestão 2018-2021 a senhora Presidente do Conselho Maria
Aparecida Carlos sugere que esta pauta fosse em Reunião Extraordinária do
CMAS envolvendo os três Conselhos Municipais: da Criança e do Adolescente,
Idoso e Segurança Alimentar vinculados à UGADS – Unidade de Gestão de
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Assistência e Desenvolvimento Social, considerando que as ações são
intersetoriais e de interesse de todos. Assim a Conselheira e Coordenadora
Executiva de Assistência e Desenvolvimento Social da UGADS Célia Marques
Gonzales sugere que se faça em uma 5ª feira no CRIJU, a ouvinte e Assistente
Social da Cáritas Diocesana de Jundiaí lembra que na próxima 5ª feira todos já
tem o compromisso com o evento do CMDCA “Faça a Diferença – Dê
Oportunidade: Ninguém nasce infrator”. Passou para o item da pauta 1.4Oficio da REDECA – Rede de Defesa da Criança e do Adolescente sobre
Implantação de Serviço de Acolhimento - República para Jovens e de
Residência Inclusiva a técnica do Fórum de Jundiaí Viviana Eugênia Gualtieri
explicou o oficio que são jovens que não tem possibilidade de retorno à família.
Coloca ainda que os abrigos não tiveram tempo hábil para fazer um trabalho
com estes jovens para a saída dos mesmos. Coloca que a Implantação de
Serviço de Acolhimento - República para Jovens e de Residência Inclusiva é
uma demanda antiga da Vara de Família, inclusive para pessoas adultas com
demanda de deficiência. A senhora Gestora da UGADS Nádia Taffarello
Soares coloca que a demanda para a implantação da República para Jovens e
de Residência Inclusiva é antiga, mas o problema hoje é uma questão
orçamentária. A Coordenadora Executiva da Assistência e Desenvolvimento
Social Célia Marques Gonzales coloca que ela e a Diretora da Proteção
Especial Ariane Goim Rios já estão traçando o perfil das crianças e
adolescentes abrigadas, coloca ainda que a demanda é outra buscar outro
equipamento e ver para que os adolescentes permaneçam mais tempo nos
abrigos. A Técnica do Fórum Viviana Eugênia Gualtieri coloca que podem ficar
até 21 anos no abrigo, continua falando que no ENAPA tomaram conhecimento
que tem Municípios que o Programa Família Acolhedora trabalham com
adolescentes de 17 ano até mais, como por exemplo de Belo Horizonte e
Cascavel que não tem abrigo é o Serviço da Família Acolhedora quem faz.
Sugere que para as novas capacitações do Serviço tentam sensibilizar, as
famílias para que acolham está faixa etária. Coloca ainda que Curitiba a
Assistência Social tem um trabalho com a Habitação que em cada Núcleo a
Assistência Social tem 02 imóveis para este fim. A senhora Presidente do
CMAS se começar esta sensibilização teria que mudar a Lei Municipal. A
ouvinte Assistente Social da UGADS Joana de Cássia Prudêncio o que é difícil
é achar família que queriam abrigar está faixa etária. Passou para o item da
pauta 03 - Informes Gerais: 1 – O Presidente do COMDIPI Milton Calzavara
coloca que haverá no sábado dia 16 de setembro reunião dos 07 Conselhos de
Idosos do Aglomerado Urbano no Lar Anália Franco. 2 – A Senhora Presidente
do CMAS Maria Aparecida Carlos lê a reportagem de um anúncio feito em
reunião da Comissão Intergestora Tripartite – CIT sobre “o orçamento para a
Assistência Social rompe com o pacto federativo e inviabiliza o Sistema Único
de Assistência Social”, diante disso a proposta é construir um documento de
apoio ao não desmonte do SUAS, fazer um documento em relação da Política
de Assistência Social pensando em direitos, a Comissão de Políticas Públicas
do CMAS redige e depois passa para as assinaturas. O Presidente do
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COMDIPI Milton Calzavara sugere fazer com os outros Conselhos de Direitos.
Nada havendo mais a tratar, a senhora Presidente Maria Aparecida Carlos
agradece a presença dos profissionais da Prefeitura Municipal de Jundiaí e
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 Maria
Aparecida Carlos e demais conselheiros presentes.
.

MARIA APARECIDA CARLOS
Presidente do CMAS – Jundiaí

Conselheiros Presentes:
ANA PAULA MARIN______________________________________________
CÁSSIA REGINA CARPI RODRIGUES DO PRADO_____________________
CÉLIA MARQUES GONZALEZ______________________________________
DAIANA VERÍSSIMO PEREIRA______________________________________
EULIZETE ROSA FARIA MOS_______________________________________
ELZA MEIRE BENTO______________________________________________
FÁBIO DA SILVA PRADO__________________________________________
FRANCINETE APARECIDA FERRAZ_________________________________
LEILA MIGUEL___________________________________________________
NÁDIA TAFFARELO SOARES_______________________________________
SOLANGE COLEPICOLO LEONARDI_________________________________
VALDECI RODRIGUES DE SOUSA__________________________________

4

