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 27 de agosto 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. 44 verso e 45
frente. Justificaram a ausência os conselheiros: Maria Aparecida Carlos Titular e Marcia Aparecida de Oliveira - Suplente. A reunião foi iniciada pela
senhora Presidente Célia Marques Gonzalez, agradecendo a presença de
todos, apresentando a seguinte pauta: 01 – Deliberações: 1.1 - Plano de
Ação MDS 2018. 02 - Informes Gerais. Iniciou a reunião explicando que em
21 de agosto de 2018 reuniram-se alguns Conselheiros da Mesa Diretora e das
Comissões, que a reunião teve como objetivo se conhecerem e traçar algumas
metas, esclarece que solicitou algumas pastas para colocar as legislações
pertinentes do Conselho e nestas os documentos aprovados em reuniões,
como também a Diretora de Vigilância Social e Conselheira Maria Brant
apresentou o Plano de Ação para as Comissões, prática esta adotada.
Passando para o item da pauta 01 – Deliberações: 1.1 - Plano de Ação
MDS 2018 explanação feita pela Diretora de Vigilância Social Maria Brant de
Carvalho Falcão, explicando bloco por bloco, explica em relação ao Cad Único
aumentou o índice porque a Gestão contratou uma empresa para realizar
ações junto ao Cadastro Único. A taxa da saúde aumentou devido uma serie
de estratégias feita com a Unidade de Gestão da Saúde; quanto ao ID CRAS
que é um índice dos CRAS o Governo Federal exige uma série de ações, o
Conselheiro Alexandre Moreira de Souza pergunta se as vagas descritas no
Plano de Ação são mês ou ano? Esclarecido que é vaga ano. A senhora
Diretora da Vigilância Social Maria Brant de Carvalho Falcão continua
apresentando e explicando os Blocos na Média Complexidade na Medida Sócio
Educativa a taxa de vagas foi baixa, a Senhora Presidente e Assessora Adjunta
da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social Célia Marques
Gonzalez explica que se deve ao fato da Promotora de Justiça quando é
questão de drogas julga a procurar um serviço de cumprimento dentro da
Prefeitura. A senhora Diretora da Vigilância Social Maria Brant de Carvalho
Falcão coloca que em questão ao BPC escola existe um diagnóstico para ser
aplicado na residência do deficiente, para cada questionário o Município recebe
R$ 40,00 (quarenta reais). A Senhora Gestora e Conselheira Nádia Taffarello
Soares coloca que o Departamento de Vigilância Social está realizando um
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trabalho com o BPC escola cruzando informações. A Conselheira Maria do
Socorro Sousa pergunta o por que jovens ficou com taxa zero, a senhora
Diretora da Vigilância Social Maria Brant de Carvalho Falcão esclarece que é
porque o Município de Jundiaí não tem pactuado com o Governo Federal ações
para está faixa etária. A Conselheira Maria do Socorro Sousa fala ainda que
precisa é ações para estes jovens e adolescentes pois os mesmos têm apenas
a opção de vendar drogas principalmente no bairro do Jardim Tamoio e Vila
Tupy bairros estes de seu território. A senhora Diretora da Vigilância Social
Maria Brant de Carvalho Falcão fala que precisa esperar o Governo Federal
abrir adesões para que o Município peça, expansão das ações e que Gestão
abrirá novo Edital de Chamamento para Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e este será discutido com o Conselho Municipal de
Assistência Social. Passando para explicação do último quadro dos recursos
financeiros, que a Unidade de Gestão de Assistência Social sobrevive de
recursos próprios pois os que recebem tanto do Governo Federal quanto do
Estadual não cobre todas as ações. A senhora Presidente do CMAS Célia
Marques Gonzalez esclarece que são necessários programas específicos para
cada faixa etária, não se tem dinheiro e não tem expansão para determinadas
ações, como também que no Piso de Alta Complexidade para deficiência não
tem no momento o serviço e o governo não abriram a expansão para aderir. A
Conselheira Maria do Socorro de Sousa coloca o que fazer quando tem
conhecimento de família abusando de um deficiente, esclareceram que é
necessário denunciar ao Conselho Tutelar e no Disk 100, continua falando que
vê tudo isto no papel, mas onde mora vê na realidade, diferente do papel,
ressalta que o Programa Criança Feliz este está funcionando pois tem
conhecimento que tem mães que deixaram de usar drogas e estão cuidando
melhor de seus filhos. A senhora Presidente Célia Marques Gonzalez pergunta
se existe dúvidas sobre o Plano de Ação MDS 2018, como não houve mais
questionamento colocou em votação a deliberação do Plano de Ação do MDS
2018, que foi aprovado por unanimidade. A senhora Presidente Célia Marques
Gonzalez coloca ainda que a questão do aumento é no CENSO SUAS é onde
vai transparecer o que se pretende, diz ainda que precisa de alguns programas
que não são financiados e que no momento estão comprando os serviços que
são necessários, coloca ainda que os serviços de República e Republica
Inclusiva ainda não tem orçamento financeiro para desenvolver os serviços,
mas que a Unidade de Gestão está indo atrás deste recurso. Passando para o
item da pauta 02 - Informes Gerais não houve informes. Nada havendo mais
a tratar, a senhora 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.
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Célia Marques Gonzalez
Presidente do CMAS – Jundiaí
Conselheiros Presentes:

Adriana Rossi da Costa Caetano ___________________________________
Alexandre Moreira De Souza_______________________________________
Ana Paula Marin_________________________________________________
Eulizete Rosa Faria Mos __________________________________________
Jaqueline Beatriz Coev Hornos_____________________________________
Leila Miguel_____________________________________________________
Lucelena da Fátima Rodrigues _____________________________________
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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