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 vinte e nove de novembro 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. 33 verso.
Justificaram as ausências os conselheiros: Maria Aparecida da Silva, titular;
Fábio da Silva Prado, titular, Eulizete Rosa Faria Mos, titular, Solange
Colepicolo Vasconcelos, titular; Valdeci Rodrigues de Sousa, titular; juliana
Hashiguchi, suplente; Priscila Bonifácio, titular e Ana Paula Marin, suplente. A
reunião foi iniciada pela Senhora Presidente Maria Aparecida Carlos
agradecendo a presença de todos apresentou a seguinte pauta: 1 –
Deliberação: 1.1 – CENSO SUAS; 1.2 – PMAS 2018-2021. Iniciou a reunião
explicando como era uma reunião extraordinária não poderia acrescentar
pauta, pois a Conselheira Eulizete Rosa Faria Mos solicitou por e-mail inclusão
de pauta, mas diante da regra, passará como informe: "A Presidente do
CMAS: Solicito que inclua nessa pauta o assunto referente ao
chamamento público da Proteção Social Básica da rede indireta, haja
vista que o processo está sendo feito com distanciamento desse
Conselho, penso enquanto conselheira ser necessário não apenas
informar o CMAS, mas dialogar no sentido de trocar com este Conselho
durante o processo. Grata Eulizete- Conselheira do CMAS"., que o assunto
deverá ser incluído na reunião ordinária de dezembro. Seguindo a pauta item 1
– Deliberação: 1.1 – CENSO SUAS, a senhora Presidente Maria Aparecida
Carlos coloca que a Comissão de Políticas e a Comissão de Financiamento e
Orçamento se reuniram para estudar o CENSO SUAS parte de
responsabilidade de preenchimento pela Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social e coloca que as Comissões teve dúvidas de
entendimento de algumas questões do questionário, o que estávamos lendo
das respostas e entendendo uma coisa e quem estava respondendo estava
entendendo outra coisa, seguindo pediu para a Assistente Social e Secretária
Executiva do CMAS Sonia Maria Ferraz, apresentar o questionário do CENSO
SUAS, anexo a esta ata, que é de responsabilidade do Conselho. A Assistente
Social e Secretária Executiva do Conselho explica que devemos preencher no
sistema até dia 1º de dezembro data limite que o MDS deu, foi apresentado
questões por questões, explicando aquelas solicitadas pela plenária. Ao chegar
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na questão da Secretaria Executiva do Conselho a ouvinte Edilaine Cardoso
salienta que a Secretária Executiva do CMAS tem que ser exclusiva do
Conselho e não atuar nos demais Conselhos da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social, finalizando a apresentação a senhora
Presidente solicita que a Técnica da Diretoria de Vigilância Social Rafaela Brolo
Mania explicasse os questionários que a Unidade Gestora tem que preencher,
coloca que é dividido por Blocos que alguns já estão preenchidos e os demais
está dentro do prazo de preenchimento. A senhora Gestora Nádia Taffarello
Soares sugere que ao terminar o preenchimento do CENSO SUAS o Conselho
e o Órgão Gestor deveriam analisar e entender o que o MDS apurou das
respostas. A senhora Presidente Maria Aparecida Carlos coloca que do jeito
que é apresentado o questionário é muito complicado o entendimento, mas que
o Conselho deveria estudar e tentar compreender e que os dados dos
questionários servem como base para o Gestor programar as ações. A
conselheira Vera Lucia da Luz coloca que os levantamentos dos dados servem
para ações futuras. Sem mais perguntas a senhora Presidente coloca o
CENSO SUAS em deliberação sendo aprovado pelos conselheiros presentes
com direito a voto. Seguindo para o item da pauta 1.2 – PMAS 2018-2021, a
senhora Coordenadora Executiva da UGADS Célia Marques Gonzalez, coloca
que o Plano não está totalmente preenchido, mas faltando dados, inclusive das
Organizações da Sociedade Civil, coloca que assim que terminar o Conselho
deverá encaminhar para os Conselheiros, Após a explicação a senhora
Presidente solicita a Assistente Social e Secretária Executiva do Conselho
Sonia Maria Ferraz colocasse o Parecer para que a Plenária avaliasse e
aprovasse, foram respondidas as questões do parecer, que estão em anexo a
esta ata, e colocadas em aprovação que foi aprovado por unaminidade. 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 Maria Aparecida
Carlos e demais conselheiros do CMAS presentes.

MARIA APARECIDA CARLOS
Presidente do CMAS – Jundiaí

Conselheiros Presentes:
CÉLIA MARQUES GONZALEZ______________________________________
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FABIO DA SILVA PRADO__________________________________________
FRANCINETE APARECIDA FERRAZ _________________________________
LEILA MIGUEL___________________________________________________
NADIA TAFFARELLO SOARES______________________________________
SOLANGE CORDEIRO DE VASCONCELOS___________________________
VERA LUCIA DA LUZ_____________________________________________
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