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 26 de novembro 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. 47 verso e 48
frente. Justificaram a ausência os conselheiros: Maria Aparecida Carlos Titular e Sandra Maria Aoki. A reunião foi iniciada pela senhora Presidente
Célia Marques Gonzalez, agradecendo a presença de todos, apresentando a
seguinte pauta: 01 - Deliberações: 1.1 - Aprovação da ata de reunião
ordinária de 12/11/2018. 1.2 - Prestação de Contas 2º e 3º trimestres. 1.3 Aumento do piso para 2019 para a Casa Transitória Nossa Senhora
Aparecida. 1.4 - Termo de aceito do ACESSUAS 2019. 02 - LOA (Lei do
Orçamento Anual) da UGADS com a participação dos quatro conselhos
vinculados a UGADS. 03 - Informes Gerais. A senhora Diretora do
Departamento de Vigilância Social da Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social Maria Brant De Carvalho Falcão, pediu para retirar da
pauta o item 1.3 - Aumento do piso para 2019 para a Casa Transitória Nossa
Senhora Aparecida explicou que até o momento a Gestão não tinha recebido o
Plano de Aplicação que seria encaminhado pela Organização da Sociedade
Civil. Prosseguindo a senhora Presidente Célia Marques Gonzalez coloca o
item da pauta . 01 - Deliberações: 1.1 - Aprovação da ata de reunião
ordinária de 12/11/2018 explica que a ata foi 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. Passando para o item da pauta 1.2 - Prestação de Contas 2º e 3º
trimestres 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 inicialmente explica que é a prestação
de contas refez o modo de apresentação para facilitar o entendimento. Inicia
esclarecendo que orçamento UGADS 2018 é de R$ 36.940.900,00, excluídos
os valores dos fundos municipais do CMDCA e do COMDIPI, que foram gastos
de recursos próprios R$ 33.374.900,00 representando 90,35%, de recursos
federais fundo a fundo R$ 3.146.000,00 representando 8,5% e recursos
estaduais R$ 420.000,00 representando 1,15%. Continuou a explicar o que foi
pago no 1º trimestre/2018 por tipo de recurso R$ 7.517.167,96; pago no 2º
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trimestre/2018 por tipo de recurso R$ 15.537.639,15; pago no 3º trimestre/2018
por tipo de recurso R$ 24.161.547,81; pago no 1º trimestre/2018 por tipo de
despesa R$ 7.517.167,96; pago no 2º trimestre/2018 por tipo de despesa R$
15.537.639,15; pago no 3º trimestre/2018 por tipo de despesa R$
24.161.547,81. Diz que o repasse do estado é sistemático de mês a mês e que
a última parcela do ano é paga em janeiro do ano subseqüente, que o recurso
federal vem até o final de a cada ano, sendo um valor estimado. A ouvinte do
CEDECA Lucinda Cantoni pergunta o que o Estado subsidia? e por que o
recurso é de valor tão baixo, a senhora Raquel Bellodi Crepaldi responde que
parte do pop de rua. A senhora Gestora da UGADS e Conselheira Nádia
Taffarello Soares explica que o Estado para repasse aos Municípios os valores
são calculados pelo índice paulista de vulnerabilidade social e o índice de
Jundiaí é bom comparados a alguns Municípios do estado como um todo. O
Conselheiro Alexandre Moreira De Souza pergunta se vão fazer um
comparativo com o ano anterior. A Técnica senhora Raquel Bellodi Crepaldi,
Analista de Gestão da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social coloca que o último repasse dos recursos federais do ano passado veio
um valor maior, para este ano o valor do piso é o mesmo, esclarece que o
Governo Federal o repasse é em cima do saldo da conta e não com o que está
comprometido. Terminando a exposição a Senhora Presidente do CMAS Célia
Marques Gonzalez questiona se tem mais duvidas, não tendo nenhuma
manifestação em contrário à mesma foi aprovada por todos os conselheiros
presentes. Passando para o item da pauta 1.4 - Termo de aceito do
ACESSUAS 2019: a senhora Assessora Adjunta da UGADS e Presidente do
CMAS Célia Marques Gonzalez fala sobre o Programa Jovem para o Futuro,
programa de grande proporção, treinam adolescentes para entrar no mercado
de trabalho, adolescentes da residem na região dos CRAS. Fala que em 2014
foi o último recurso que veio para o ACESSUAS, em 2017 quando assumiram a
Gestão tinha um saldo que não foi gasto, sendo que foi utilizado este ano para
o Programa Jovem do Futuro, contratando estagiários. Esclarece que nesta
semana foi liberado para o Município de Jundiaí o Termo de Aceite e
Compromisso para o cofinanciamento Federal ao Programa Nacional de
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS no exercício 2018.
Esclarece que o valor do cofinanciamento é de R$ 40.000,00 e para este
mandaram uma metodologia feito pelo CIEE. A Conselheira Eulizete Rosa
Faria Mos pergunta até que idade. A senhora Célia Marques responde que é
até os 24 anos, mas que Jundiaí prioriza os adolescentes. A senhora Gestora
da UGADS coloca que o Programa Jovem para o Futuro foi criado nesta
gestão, trabalhando a inserção do jovem no mercado de trabalho. Esclarecidas
todas as duvidas a senhora Presidente coloca em aprovação, sendo aprovada
por todos os conselheiros presentes com direito a voto. Prosseguindo para o
item da pauta 02 - LOA (Lei do Orçamento Anual) da UGADS com a
participação dos quatro conselhos vinculados a UGADS: a senhora
Presidente Célia Marquez Gonzalez esclarece que para está reunião foi
convidados os outros três Conselhos ligados a UGADS: CMDCA;
2

COMDIPI e COMSEA, agradece a presença dos conselheiros que
comparecerem. A apresentação do Projeto Lei do Orçamento 2019
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 explica que Orçamento proposto é
estimativa do valor que será arrecadado no período – receitas, e o que será
pago com o dinheiro a ser arrecadado - despesas. Sua execução depende de
aprovação dos vereadores - legítimos representantes da população e também
da efetiva arrecadação das receitas – Lei de Responsabilidade Fiscal. Total
Orçado UGADS: R$ 38.504.100,00 - Recursos Municipais: R$ 34.465.300,00 Recursos Estaduais: R$ 421.800,00; Recursos Federais:R$ 3.037.000,00;
FMDCA: R$ 380.000,00 e FUMDIPI: R$ 200.000,00. Esclarece de onde vem os
recursos, do financiamento SUAS de acordo com a NOB SUAS 2005; os
principais itens de despesas que podem ser realizados para a execução dos
serviços. A senhora Presidente do CMAS Célia Marques Gonzalez fala que os
recursos de fundo a fundo vem todos separados por proteções. A senhora
Gestora Nádia Taffarello Soares coloca que contrato de aluguel em Jundiaí não
se paga com verba de repasse federal, a Unidade de Gestão de Finanças da
Prefeitura não autoriza, por causa dos repasses serem irregulares. Fala ainda
que um dos CRAS não é financiado com recursos federais; que o RH não é
pago também com recursos federais. A senhora Presidente do CMDCA Alda
Carrara coloca que desde o ano passado a República Inclusiva não apareceu
no orçamento. A senhora Gestora da UGADS Nádia Taffarello Soares coloca
que este ano também não aparece por questões de recursosque não teve
aumento no orçamento da UGADS. A ouvinte do CEDECA Lucinda Cantoni diz
que é uma defensora de aumentar o orçamento da UGADS; pois vamos
diminuir custos para as outras políticas, complementa que com os CRAS a
Política de Assistência teve um grande avanço. A senhora Presidente do
CMAS Célia Marques Gonzalez coloca que os Conselhos tem que sentar junto,
discutir a Política junto. A Conselheira do COMSEA Lilian diz que na verdade o
que poderia ser feito era mostrar os resultados, o que quantifica, quais os
reflexos nas outras Políticas, achar os indicadores. A senhora Gestora da
UGADS Nádia Taffarello Soares coloca que todo o projeto tem que ter
indicadores para ver se pode ser Política Pública. A Técnica senhora Raquel
Bellodi Crepaldi diz que um projeto para ser transformado em Política Pública é
uma despesa nova, tem que ter dinheiro novo para criar. A senhora Presidente
do CMAS Célia Marques Gonzalez diz que com o Diagnostico e o Plano
Municipal de Assistência Social vai mostrar estes indicadores. Pergunta se os
presentes tem mais alguma colocação a fazer. A ouvinte e Assistente Social da
Cáritas Diocesana Maria Rosangela Moretti coloca a questão do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos se vai ser discutido no CMAS antes
do Edital sair. A senhora Gestora da UGADS Nádia Taffarello Soares esclarece
que sim será discutido no Conselho, que estão trabalhando, mudando a faixa
etária, vendo onde o serviço será prestado. Passando para o item da pauta 03
- Informes Gerais não houve informes. Nada havendo mais a tratar, a senhora
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Presidente Célia Marques Gonzalez 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 e demais conselheiros presentes.

Célia Marques Gonzalez
Presidente do CMAS – Jundiaí
Conselheiros Presentes:
Alexandre Moreira De Souza_______________________________________
Cássia Regina Carpi Rodrigues do Prado ____________________________
Eulizete Rosa Faria Mos __________________________________________
Manoel de Sousa Ferreira _________________________________________
Maria Brant De Carvalho Falcão____________________________________
Maria Do Socorro Sousa__________________________________________
Maria Teresa Francisco Felisaldo___________________________________
Nádia Taffarello Soares___________________________________________
Priscila Bonifácio ________________________________________________
Raquel Aparecida De Almeida De Oliveira____________________________
Rosani Maria De Fátima Praxedes Santos____________________________
Vera Lucia Da Luz________________________________________________
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