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Ata nº 19 1 

Reunião Ordinária 06/12/2018 2 

Aos dezesseis (16) dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito (2018), as treze (13) 3 

horas e trinta (30) minutos na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, situada à Rua 4 

Joaquim André, número oitocentos e noventa e cinco (895), foi realizada a reunião 5 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, a qual foi presidida por Fábio do  6 

Amaral Sanches. Estiveram presentes os (as) conselheiros (as): Paulo Roberto Costa, Ane 7 

Caroline Nabas, Andressa Bottene Frigato, Jacqueline Camargo Spolidoro Alves, Márcia 8 

Juliana Cardoso, Veridiana Giovanetti S. Ricci, Marina Montebello Furlan Monteiro, 9 

Robson dos Santos, Tatiane Aparecida Narciso Gasparotti, Selma Cristina Urizzi, Ilda 10 

Soeli Barbosa Danelon, Lorena Valin Reis de Santis, Walter Jorge Geraldi e Vanessa 11 

Cristina Soares de Souza. Justificaram ausência: Carlos Henrique Freitas de Lima e 12 

Rosalina Martins Oliveira Castanheira. Participaram também: Jaqueline Martins Cipriano 13 

representando CIEE (Centro de Integração Empresa Escola). Andréa Fernanda A. Ramos 14 

LBV (Legião da Boa Vontade) e Dinalberto de Oliveira SMADS. O presidente agradeceu 15 

a presença de todos e iniciou a reunião informando que a leitura da Ata de número dezoito 16 

(18) será realizada na próxima reunião, devido a não confecção do documento em tempo 17 

hábil. Fábio sugeriu a inversão da sequencia da ordem do dia, a começar pelos itens C e F. 18 

Desta forma passou a palavra para Dinalberto e Jaqueline, funcionários representantes da 19 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS, a fim de realizar 20 

a apresentação do Demonstrativo de Serviços e Programas do Governo Federal do 21 

Sistema Único da Assistência Social 2017 – (Sistema SUAS – Web), dos Demonstrativos 22 

da Gestão do IGDPBF 2017 e do IGDSUAS 2017. Jacqueline iniciou apresentando o 23 

bloco de execuções do Programa de Proteção Especial de Média Complexidade, no 24 

Programa de Atendimento a Família e Indivíduos, onde foi atendido o número de 1099 25 

famílias e indivíduos; Fábio questionou a quantidade /meta pactuada e Jacqueline 26 

respondeu que no PAEFI, foi de 4.200 famílias e indivíduos, mas no demonstrativo 27 

apresentado consta 0. No entanto, ela informou que esta informação já estava no sistema e 28 

não é de sua responsabilidade este preenchimento, somente a parte de execução que é 29 

preenchido por ela no momento de prestação de contas, item este que Jacqueline estava 30 

explicando para a plenária. No Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), 31 

Jacqueline informou que foram 533 usuários atendidos e a meta pactuada foi de 200; No 32 

item Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola – Questionários Aplicados, a 33 

meta estimada e o número de atendimento foi praticamente a mesma, sendo a primeira de 34 
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147 e a segunda de 143. No bloco de programas e projetos, o Programa de Erradicação do 35 

Trabalho Infantil (PETI) também não consta a referência de pactuação, no entanto, 36 

afirmou que no Cadastro Único consta o número de 61 crianças e adolescentes em 37 

situação de trabalho infantil. Os outros blocos apresentados foram: Bloco de Proteção 38 

Especial de Média Complexidade, onde foram detalhados os seguintes Serviços: Serviço 39 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua, 141 famílias e indivíduos; Serviço de 40 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias, 1.002 41 

pessoas. Bloco da Proteção Social Básica: 2.091 famílias referenciadas a Proteção e 42 

Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento  de 43 

Vínculos, 429 situações prioritárias e 2.758 usuários nas demais faixas etárias. Bloco da 44 

Proteção Social de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento para Crianças e 45 

Adolescentes, 180 usuários; Serviço de Acolhimento a outros públicos, 177 idosos; 46 

Serviço de Acolhimento a Adultos e Famílias, 1.091 usuários. Na sequência, Dinalberto 47 

tomou a palavra a fim de explicar a parte financeira do que foi exposto anteriormente por 48 

Jacqueline. Explanou que o preenchimento financeiro também é realizado por 49 

blocos/pisos, onde as verbas são divididas em Proteção Social Especial de Média e Alta 50 

complexidade e Proteção Social Básica, programas e projetos e Cadastro Único. No 51 

demonstrativo, consta a quantidade de verba repassada ao município, o quanto rendeu na 52 

conta bancária anual, o quanto foi gasto e o saldo que restou em 2017 a fim de 53 

reprogramação para 2018 e o rendimento dos juros nas contas. Nos mesmos moldes, 54 

também apresentou as Organizações que foram contempladas com as verbas do Governo 55 

Federal com repasse através do Chamamento Público. Durante a apresentação, a 56 

conselheira Tatiane questionou sobre a verba do IGD – SUAS que é destinado ao CMAS e 57 

como os respectivos 3 por cento do CMAS foram utilizados, Dinalberto respondeu que a 58 

destinação dos gastos não são de sua responsabilidade, assim, em discussão com a 59 

plenária, foi sugerido que este conselho oficie a SMADS para solicitar esclarecimentos 60 

sobre a verba supracitada. O presidente, em seguida, questionou sobre o uso do recurso do 61 

Sistema de Informação utilizado pela secretaria, o “Genesis”, que foi implantado há cinco 62 

(5) anos, caso esta empresa não seja a ganhadora da licitação quando vencer o prazo de 63 

contrato e não possa mais assumir este gerenciamento. Dinalberto respondeu que não 64 

haverá problemas, cujo banco de dados pertence à SMADS e ressaltou que o CMAS 65 

necessita realizar o parecer no sistema do MDS – Ministério de Desenvolvimento Social 66 

de prestação de contas/demonstrativo o mais breve possível para que o Município possa 67 

receber os recursos financeiros para o próximo ano. Ressalta-se que todos os dados 68 

mailto:cmas@piracicaba.sp.gov.br


 
 

 

Conselho Municipal de Assistência Social de Piracicaba Rua: Joaquim André, 895 – 13400-850 – 3434.0461-3434.7137 

cmas@piracicaba.sp.gov.br 
 

3 

apresentados encontram-se anexados a esta Ata. Fábio retomou o assunto sobre as metas 69 

pactuadas que estão zeradas no demonstrativo apresentado pela SMADS, desta maneira, 70 

em discussão com a plenária, ficou decidido que este conselho oficiará a respectiva 71 

secretaria para esclarecimento sobre o número de atendimentos pactuados com o Governo 72 

Federal em seus serviços, programas e projetos. Em votação, foram aprovados por 73 

unanimidade os Demonstrativos: de Serviços e Programas do Governo Federal do Sistema 74 

Único da Assistência Social 2017; da Gestão do IGDPBF 2017; e do IGDSUAS 2017. Na 75 

sequência a ordem do dia estabelecida pelo presidente, o item F foi abordado por 76 

Jacqueline, que esclareceu sobre o andamento do Programa Criança Feliz, bem como a 77 

importância do Aceite do Termo Aditivo. Explicou que a verba é recebida pelo município 78 

através do Governo Federal por execução concretizada. Até o momento, o programa 79 

atendeu na cidade, perto de 550 crianças, cuja meta é atender 700, no entanto, é necessária 80 

aprovação do CMAS para poder receber o próximo recurso e ampliar o número de 81 

atendimentos para até 1.400 usuários ao longo de 2019. O Aceite do Termo Aditivo foi 82 

aprovado por todos os presentes e a secretaria deste conselho elaborará a resolução de 83 

aprovação. Na sequência da ordem do dia, foi solicitado pela SMADS a possibilidade de 84 

mudança da reunião extraordinária do CMAS do dia 20/12/18 para o dia 13/12/2018 no 85 

mesmo horário em que costuma acontecer, a fim da Secretaria poder apresentar as 86 

atualizações do Plano Municipal de Assistência Social para que o município não seja 87 

prejudicado nas ações e recebimento de verbas em 2019. A mudança de data foi aceita e 88 

aprovada por todos os presentes. Ainda nos assuntos de ordem do dia, o presidente leu o 89 

documento encaminhado por e-mail pelo CRAMI sobre o desligamento da funcionária e 90 

conselheira Maria Cristina Cogo, sendo assim, ela não ocupará mais tal função neste 91 

conselho e sua suplente, Ane Caroline Nabas passa a ser a Conselheira Titular e Robson 92 

dos Santos, o primeiro suplente. Fábio apresentou o convite recebido da SMADS para que 93 

este conselho prestigie a inauguração de sua nova sede. O evento acontecerá dia 94 

11/12/2018 as 9hs. Nada mais a se tratar nesta reunião, Fábio agradeceu a presença de 95 

todos e encerrou-a. Nada mais havendo a tratar eu Marina Montebello Furlan Monteiro, 96 

lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo Presidente.  97 

 98 

Fábio do Amaral Sanches Marina Montebello Furlan Monteiro 

                                 Presidente  1ª Secretária 
 99 
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