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 treze de março 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.20 verso e 21
frente. Justificadas as ausências das conselheiras: Camila de Moraes
Medeiros Mendes, titular e Livia Papile Galhardi, suplente. 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 13/02/2017; 1.2– Prestação de Contas
do Recurso Financeiro Estadual do ano de 2016; 1.3 – Reprogramação de
saldo remanescente do Recurso Financeiro Federal do ano 2016; 1.4 –
Comissão de Normas – Manutenção de Inscrição 2017 da Organização
Sociedade Civil – Cidade Vicentina Frederico Ozanam ( ILPI e Centro Dia);
1.5 – Secretária Executiva/Assistente Social acompanhar junto com o
Órgão Gestor o Monitoramento dos Convênios; 1.6 – Capacitação do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo.02 – Informes Gerais.
Iniciou a reunião solicitando inversão de pauta, que foi aprovada pela Plenária.
Assim começou com o item da pauta 02 – Informes Gerais – A Senhora
Presidente Maria Aparecida Carlos coloca que em virtude da não indicação do
Chefe do Executivo indicar os 05 titulares e 05 suplentes irá expedir um oficio
solicitando urgência nas indicações. Outro assunto foi que no dia 17 de março
o CMAS; CMDCA e o Órgão Gestor irão para Campinas tratar do Assunto
Associação Lar do Caminho. Que estará acontecendo no mês do abril a
Reunião Descentralizada do CNAS em São Paulo. Que também expedirá um
oficio para o Senhor Prefeito solicitando a capacitação sobre as prestações de
contas que fala o Marco Regulatório. Encerra dizendo que a Comissão da
Conferência se reunirá no dia 15 de março para iniciar a organização da 11ª
Conferência Municipal. Passando para o item da pauta DELIBERAÇÃO 1.1 Aprovação da ata da reunião extraordinária do dia13/02/2017 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. Passou para o item da pauta
1.6 – Capacitação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo
a Senhora Presidente do CMAS Maria Aparecida Carlos diz que em virtude do
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Marco Regulatório se faz necessário a capacitação sobre os Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos colocado para a aprovação da
plenária que foi aprovada por todos os Conselheiros presentes, assim expedirá
um oficio para o Gestor da Assistência e Desenvolvimento Social solicitando a
capacitação para todos os técnico da Unidade Gestora, das OSCs e Rede.
Passou para o item da pauta 1.5 – Secretária Executiva/Assistente Social
acompanhar junto com o Órgão Gestor o Monitoramento dos Convênios a
Senhora Presidente Maria Aparecida Carlos explicou a necessidade urgente do
Conselho acompanhar o monitoramento que está sendo realizado pela
Diretoria de Vigilância Social Gestor as OSCs, que também é uma das funções
do Conselho, o assunto foi discutido na reunião da Mesa Diretora do Conselho
que passa para aprovação da plenária que a Assistente Social e Secretária
Executiva do Conselho Sonia Maria Ferraz acompanhe a técnica do
monitoramento da Diretoria de Vigilância Social nas visitas realizadas nas
OSCs, representando o CMAS. A plenária aprovou por unaminidade. Passouse para o item da pauta 1.4 – Comissão de Normas – Manutenção de
Inscrição 2017 da Organização Sociedade Civil – Cidade Vicentina
Frederico Ozanam ( ILPI e Centro Dia) 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 Cidade Vicentina Frederico Ozanam ILPI e Centro dia para a
manutenção de inscrição para o ano de 2017 e que ela e a Conselheira Tania
Maria de Freitas Beckmann realizaram visita na OSCs no dia 08 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 OSCs 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. Passou-se para o item 1.2– Prestação de
Contas do Recurso Financeiro Estadual do ano de 2016 apresentados em
forma de slides, em anexo a esta ata, 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 ano de 2016 e
a parcela de janeiro de 2017, a Conselheira e Diretora Núcleo de Planejamento
Gestão e finanças Solange Colepicolo Leonardi coloca que apresentação e a
discussão também foram feita junto a Comissão de Financiamento e
Orçamento do Conselho no dia 09 de março, colocada em votação a
aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do ano de 2016 e a
primeira parcela do ano de 2017 foi aprovado por unaminidade. A Conselheira
e Diretora Solange Colepicolo Leonardi coloca a questão da aprovação da
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reprogramação feita do recurso financeiro de R$ 46.661,01 que foi aprovado
em reunião do dia 13 de fevereiro de 2017, explica que o pedido foi indeferido
junto a Secretaria Estadual, pois existe uma Resolução Estadual de 2016 que
diz que junto com o projeto deveria ter ido junto a Prestação de Contas, mas o
Gestor desconhecia esta portaria que deveria ter sido repassada pela DRADS
de Campinas, coloca que foi feito contato com a DRADS de Campinas,
audiência com o Secretário Estadual Florêncio mas não conseguiram a
deliberação, pois uma vez a Portaria publicada no Diário Oficial, está já foi
formalizada. Coloca ainda que no projeto não tinha erros. Esclarecidas as
dúvidas a Presidente do Conselho Maria Aparecida Carlos fala que a
Resolução anterior aprovando a reprogramação do CMAS deverá ser revogada
e feita uma nova, colocada para a aprovação a Prestação de Contas do
Recurso Financeiro Estadual do ano de 2016 e a parcela de 2017 foram
aprovadas por unaminidade. A Conselheira Solange Colepicolo Leonardi
comenta que na Comissão de Financiamento e Orçamento do CMAS foi falado
que existe um Formulário de Prestação de Consas e este seria necessário
realizar um novo estudo e não foram encontradas cópias dos Relatórios
Quantitativos diz ter solicitado para DRADS de Campinas enviar as cópias,
assim que receber se comprometeu trazer em reunião. A Técnica senhora
Raquel Bellodi Crepaldi, Analista de Gestão da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social coloca que o formulário elaborado
anteriormente para a prestação de contas tem 08 anexos, fica difícil de
entendimento, que foi elaborado seguindo o modelo do Fundo Nacional. A
senhora Presidente do Conselho Maria Aparecida Carlos fala que o Fundo
Nacional só cuida da questão financeira, sugere que a Comissão de
Financiamento faça esta leitura tendo este olhar e que seria necessária
somente uma reunião para tratar do assunto. A Conselheira Solange
Colepicolo Leonardi acha que os instrumentais são muito subjetivo, tem que
entender a parte financeira, mas o principal é entender enfocar mais o
significado de cada piso. Para ano de 2017 criarmos instrumentais mais
pedagógicos. A senhora Presidente Maria Aparecida Carlos coloca que a
prestação de contas esvazia uma reunião de Conselho, o Conselho Nacional
orienta em se falar uma linguagem onde o usuário entenda, a prestação de
contas tem que questionar o resultado, o serviço para o Conselho o dinheiro
não é o principal. Conselheira Eulizete Faria Mos fala tem que estudar um e o
outro modelo a ser sugerido pelo Órgão Gestor. A senhora Presidente Maria
Aparecida Carlos encerra dizendo que existe uma resolução aprovada pelo
Conselho sobre o formulário da prestação de contas, se houver novo
instrumental é necessário a revogação do antigo e fazer um novo. Passando
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para o item da pauta 1.3 – Reprogramação de saldo remanescente do
Recurso Financeiro Federal do ano 2016 apresentado em forma de slides,
em anexo a esta ata, pela Técnica senhora Raquel Bellodi Crepaldi, Analista de
Gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social inicia
a apresentação colocando que os repasses do Governo Federal fez os
repasses muito tardios. A Solange Colepicolo Leonardi diz que o repasse do
recurso financeiro é de Fundo a Fundo, este foi no final de 2016 e veio o
montante total dos atrasos. Ficou o Superavit. A reprogramação será para
pagamento de contas. Explica ainda que o IGD conforme for alimentado pelo
CADÚNICO vem o recurso e este pode ser usado na compra de equipamentos
para melhorar os serviços e a proposta é de comprar uma VAN. Após todos os
questionamentos esclarecidos foi colocado em aprovação Reprogramação de
saldo remanescente do Recurso Financeiro Federal do ano 2016, onde foi
aprovada por todos os conselheiros presentes com direito a voto. A
Conselheira e Diretora Célia Marques Gonzalez diz que estão estudando para
voltar o PIPA e o Sorriso Contente, que já começaram a conversar com
SENAC, Anhanguera e FORMARE, mas tem a questão do RH para
desenvolver o trabalho e para voltar o PIPA tem que ter oficinas. Coloca ainda
que percebe que o recebiam do PIPA hoje recebem do tráfico. A Conselheira
Maria do Socorro Sousa diz que todos que recebiam o PIPA do bairro onde
mora, Jardim Tamoio, hoje muitos estão no CDP. A Solange Colepicolo
Leonardi diz que a respeito do PETI o CADÚNICO fala que não tem crianças
inscritas no PETI, mas o Governo Federal repassa recurso, a ouvinte
Assistente Social do CESPROM diz que este recurso poderia ser para
realização de campanha. A Presidente Maria Aparecida Carlos diz que o
CADÚNICO tem que informar, acha necessário fazer uma capacitação no CAD
sobre trabalho infantil. 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____________________________________
4

CASSIA REGINA CAPRI RODRIGUES DO PRADO______________________
CÉLIA MARQUES GONZALEZ______________________________________
DILUCIA DE FÁTIMA GOMES______________________________________
EULIZETE ROSA FARIA MOS_______________________________________
LEILA MIGUEL___________________________________________________
MARIA APARECIDA DA SILVA______________________________________
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA___________________________________
SOLANGE COLEPICOLO LEONARDI_________________________________
SOLANGE CORDEIRO DE VASCONCELOS ___________________________
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