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 05 de fevereiro de dois mil e dezoito 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, às fls. 37 frente e verso.
Justificaram a ausência as conselheiras: Maria Aparecida Silva - Titular;
Edilaine Borghi - Titular e Vera Lucia da Luz - Titular. A reunião foi iniciada pela
Senhora Vice - Presidente Solange Colepicolo Leonardi, agradecendo a
presença de todos e dando as boas vindas para a ouvinte da Cidade Vicentina
Frederico Ozanam Denise de Amorin Vieira e Márcia de Oliveira. Após as
apresentações apresentou a seguinte pauta: 01 - Deliberações 1.1 Aprovação da ata de Reunião Ordinária de 15 de JANEIRO de 2018. 1.2 Prestação Contas - Financeiro Estadual 2017 02 - Apresentação da
Diretoria de Vigilância Social Censo SUAS 2016 03 - Sugestão de cursos
para beneficiários do Bolsa Família 04 - Informes Gerais. Iniciando com o
item da pauta: 01 - Deliberações: 1.1 - Aprovação da ata de Reunião
Ordinária de 15 de janeiro de 2018, a senhora Vice- Presidente Solange
Colepicolo Leonardi explica que a ata é encaminhada junto com a pauta para
conhecimento e leitura, sendo assim 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. Neste momento a senhora Presidente Maria Aparecida Carlos
chegou e solicitou a que a Senhora Vice-Presidente continuasse conduzindo a
reunião. Passando para o item da pauta Deliberação 1.2 - Prestação
Contas - Financeiro Estadual 2017 apresentada em forma de slides, anexa a
ata, pela Técnica da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social Raquel Belode Crepaldi explicou que a prestação do estado se faz duas
vezes ao ano, que a última parcela chega em dezembro, que há alguns anos
não tem reajuste ,o recurso é destinado para a Proteção Social Especial de
Alta Complexidade. A Conselheira Maria do Socorro Sousa questiona se existe
um retorno bom do repasse, a Diretora do Núcleo de Planejamento, Gestão e
Finanças da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social
Solange Colepicolo Leonardi explica que tem uma técnica que realiza
monitoramento, e está ouvindo os usuários. Após os esclarecimentos passou
para a plenária deliberar a Prestação Contas - Financeiro Estadual 2017 que
foi aprovada pelos conselheiros presentes com direito a voto. Passando para o
item da pauta 02 - Apresentação da Diretoria de Vigilância Social Censo
SUAS 2016 apresentada em forma de slides, anexa a ata, pela técnica
Rafaela Brolo Mania começo explicando que em reunião do CMAS deliberou1

se a realização de um estudo comparativo entre Jundiaí e municípios de
mesmo porte do estado de São Paulo – para que se minimize a disparidade
regional se relacionado à cidades de outras regiões do Brasil. Através dos
dados da última pesquisa censitária do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, confrontamos Jundiaí e municípios de porte semelhante – com até
50 mil habitantes de diferença (para mais ou para menos). As cidades que se
enquadram neste recorte são 10; Bauru, Carapicuíba, Diadema,
Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Santos, São José do Rio
Preto e São Vicente. Utilizamos Censo SUAS mais recente com a base de
dados disponível, refere-se ao ano de 2016. A senhora Presidente do Conselho
Maria Aparecida Carlos coloca comparativo Jundiaí e municípios do estado de
São Paulo com dimensões populacionais similares pode-se chegar a uma
conclusão saber quanto Jundiaí está longe ou não, o quanto precisamos
melhorar e em que precisamos melhorar. a senhora Diretora do Departamento
de Vigilância Social Maria Brant coloca que o intuito cabe provocar e trazer
elementos possíveis para se traçar estratégias de ações. A conselheira Leila
Miguel coloca viável ter uma comissão para fazer uma análise comparativa.
Terminando a apresentação e a colocações dos presentes a senhora
Presidente Maria Aparecida Carlos solicitou que enviasse o material
apresentado a todos os conselheiros e as Organizações da Sociedade Civil.
Passando para o item 03 - Sugestão de cursos para beneficiários do Bolsa
Família a senhora Presidente Maria Aparecida Carlos coloca que foi matéria do
Jornal Folha de São Paulo o curso onde ensina beneficiárias do Bolsa Família
a economizar, projeto de educação financeira desenvolvido pela AEF-Brasil Associação de Educação Financeira do Brasil, coloca que achou interessante
principalmente para os beneficiários do BPC idoso, fala que a Diretoria de
Proteção Básica deveria pensar em realizar um curso de Educação Financeira
nos CRAS, coloca ainda que o CRAS tem que pensar quando vai fazer pericia
explicar que o beneficio não é aposentadoria que é um beneficio que pode ser
cortado, que não é para sempre. Cópia da matéria anexa a ata. Passando para
o item da pauta 04 - Informes Gerais 01 - A senhora Presidente coloca a
respeito da Associação Pio Lanteri, que ligou para o padre responsável pela
Organização Social para marcar um horário para que enquanto Conselho
conversar e está no aguardo do agendamento. Nada havendo mais a tratar, a
senhora Vice-Presidente Solange Colepicolo Leonardi 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
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Conselheiros Presentes:
ANA PAULA MARIN ______________________________________________
CÁSSIA REGINA CARPI RODRIGUES DO PRADO _____________________
CÉLIA MARQUES GONZALEZ______________________________________
ELZA MEIRE BENTO _____________________________________________
FÁBIO DA SILVA PRADO__________________________________________
LEILA MIGUEL___________________________________________________
MARIA DO SOCORRO SOUSA______________________________________
NÁDIA TAFFARELLO SOARES _____________________________________
SOLANGE COLEPICOLO LEONARDI_________________________________
SOLANGE CORDEIRO DE VASCONCELOS___________________________
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