
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LIMEIRA/SP

ATA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMAS

As quatorze horas e trinta e um minutos do dia trinta do mês Junho de dois mil e

dezesseis,  fora realizada a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência

Social  de  Limeira  nas  dependências  da  Casa  de  Convivência,  sito  a  Rua  Gabriel

Rodrigues  de  Castro,  nº  1705  –  Recanto  Alvorada  (Antigo  Banespinha),   sob  a

Presidência da Sra. Daiane Aparecida Soares da Silva, com a seguinte ordem do dia: 1)

Abertura;  2)Apresentação  das  Ações  Desenvolvidas  na  Casa  de  Covivência; 3)

Apresentação,  e  aprovação  da  Resolução  que  estabelece  prazo  de  entrega  de

documentos  junto  ao  CMAS; 4)  Apreciação  das  demandas  das  Comissão  de

Cadastro; 5)  Apreciação  das  demandas  das  Comissão  de  Instância  e  Controle

Social do Programa Bolsa Família; 6)  Leitura das Correspondências Recebidas e

Expedidas; 7)  Encerramento. Nesta data estiveram presentes os(as) conselheiros(as):

Daiane  Aparecida  Soares  da  Silva; Luciana  Micheletti  Torres;  Edmara  Elisabete

Squizzato;  Mara Karina de Oliveira Silva; Rafaela Casemiro Prates Tomé; Ruth Felícia

Valles; Luzia Aparecida de Oliveira Martins; José Roberto Soares;  Ingrid Carolini Graf;

Isabel Aparecida Buck Olivatto;  estiveram presentes nesta reunião, representantes da

Casa  de  Convivência:  Sirlene,  Karina,   Silvana  e  os  moradores.  Diante  da falta  de

Conselheiros, Daiane abriu para os presentes votarem se prosseguia ou não a reunião, os

presentes  votaram pela  continuidade  dos  trabalhos,  tendo em vista  a  relevância  das

matérias em pauta a serem deliberadas e votadas, desta feita Daiane iniciou os trabalhos

da Plenária agradecendo a presença de todos, e informando que os espaços que estão

sendo realizadas  as  reuniões  do  CMAS,  foram pactuados  em Dezembro  de  2015 e

aprovados em Plenária pelo Colegiado em Janeiro de 2016, sendo assim as localizações

não  justificam  o  nº  latente  de  ausências,  e  que  a  qualquer  momento,  os(as)

Conselheiros(as)  tem  a  liberdade  para  se  manifestarem  e  colocarem  em  pauta  as

dificuldades de acesso, contudo isto não deve ser premissa de justificativa de ausência

nas reuniões, dada a responsabilidade dos membros deste Colegiado, no que tange a

apreciação das demandas encaminhadas ao CMAS. Em seguida Daiane passou a palavra
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para a Sra. Sirlene (Coordenadora da Casa de Convivência), o qual informou que a Casa

de Convivência tem como objetivo atender  pessoas  adultas  à  partir  de 18 anos,  em

processo de saída das ruas, encaminhadas através do CENTRO/POP. Sirlene ressaltou

que a Casa acolhe até 50 pessoas pessoas, contudo há sempre uma grande rotatividade, e

atualmente estão com 22 pessoas acolhidas,  informou que através do acolhimento é

proporcionado  aos  acolhidos a  reintegração  pessoal  e  social,  bem como  os  resgate

familiar,  é  feito  um  trabalho  com  ações  favoráveis  para  o  desenvolvimento  de

autonomia, participação, fortalecimento dos laços afetivos, das relações familiares e a

saúde  mental  buscando  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dessa  população.  Sirlene

informa que o serviço requer um olhar diferenciado dada a complexidade da demanda,

bem como  continuamente  um trabalho  especializado  e  transversal  com as  Políticas

Públicas existentes no município, requer ainda uma equipe técnica especializada, bem

como cuidadores qualificados, tendo em vista que o serviço funciona 24horas. Sirlene

aproveitou a oportunidade e informou que no dia 19/06/2016 fora inaugurado o Centro

de Acolhida que fica localizado na Capitão Bernardes e Silva, nº 144 – CENTRO, onde

funcionava o CENTRO/POP, o qual tem como premissa acolher pessoas em situação de

rua  encaminhadas  pelo  CENTRO/POP,  e/ou  pessoas  em  transito  no  municipio,  ou

aquelas atendidas através da equipe de abordagem social, o local possui cama, área de

alimentação, espaço para higiene pessoal e estrutura para acomodar até 30 pessoas em

condições temporárias durante hospedagem noturna.  Em sequência Daiane, explanou

aos  presentes  que  continuamente  são  entregues  ao  CMAS  documentações  para

apreciação das Comissões e deliberação da Plenária Geral, contudo estas demandas são

apresentadas em tempo parco, dificultando o processo de apreciação. Daiane explica,

que muitas demandas que chegam ao CMAS, poderiam e deveriam ser entregues com

antecedencia,  tendo  em  vistas  que  estas  já  são  de  práxi,  trimestralmente  e/ou

anualmente.  Desta  feita,  Daiane  ressalta  que  a  proposta  da  Mesa  Diretora  deste

Colegiado, é que seja pactuado através de Resolução o prazo de 15 dias para entrega de

documentos na Secretaria do CMAS, antes de qualquer reunião Ordinária, tendo em

vista a relevância do prazo para apreciação das Comissões antes da deliberação da 

Rua 13 de Maio n.º 101 – Centro – CEP: 13.480-170 – Limeira/SP -
Fone: (19) 3446-1780/3444-6186       email: cmas@ceprosom.sp.gov.br

site: cmaslimeira.ceprosom.sp.gov.br

mailto:cmas@ceprosom.sp.gov.br


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LIMEIRA/SP

Plenária Geral,  diante da explanação e justificativa,  Daiane colocou a proposta  para

votação dos membros presentes, onde este por unaminidade aprovaram a proposta, a

qual  será  expedida  através  de  Resolução.  Daiane  informa  aos  presentes,  que  será

expedido um ofício ao Órgão Gestor  da  Assistência  Social,  solicitando informações

acerca dos Programas, Projetos, Serviços e Benefícios, que vêm sendo executados, ou

deixaram  de  ser  executados,  bem  como  os  equipamentos  públicos  que  estão  em

funcionamento,  que  foram  inaugurados,  ou  que  já  não  mais  são  utilizados  para  a

execusão  dos  serviços  no  âmbito  da  Assistência  Social.  Daiane  explicita  que  tais

informações atualizadas são cruciais para que o Conselho possa deliberar com clareza as

demandas que chegam neste Colegiado. Antes de passar a palavra para as Comissões,

Daiane informa que na 210ª Reunião deste Colegiado, ficou deliberado que a Comissão

de Planos Municipais, estaria apreciando e trazendo para a Plenária as proposituras de

alterações na Lei nº 5.593, de 08 de Dezembro de 2015, a qual dispõe sobre a instituição

de Programa Assistêncial de Benefícios Eventuais no Município de Limeira, as quais

deveriam ser encaminhadas ao CEPROSOM, tendo como premissa colaborar para o

processo  de expedição do DECRETO para  legitimação da Lei  supracitada,  contudo

Daiane informa que devido a falta de quórum desta Comissão a reunião fora cancelada,

ficando assim esta demanda para apreciação da Plenária Geral para o mês de Julho.

Diante dos fatos em tela tratados, os membros representantes presentes desta Comissão

deliberaram nesta data em plenária que reunir-se-ão no próximo dia 06/07/2016 às 8h30

na Casa dos Conselhos,  para apreciação da demanda. Em seguida,  Daiane passou a

palavra para a Conselheira Edmara, a qual compõe a Comissão de Instância e Controle

Social do Programa Bolsa Família, esta informou aos presentes que no dia 28/06/2016

no período da manhã a Comissão reuniu-se na Secretaria de Saúde com a Sra. Lilia

(representante  da  Saúde),  Sra.  Vanessa  (representante  da  Assistência  Social),  Sra.

Antonia e Sr. Maria Helvira (represantantes da Educação), com o objetivo de juntas

traçarem  metas  de  acompanhamento  do  Programa  Bolsa  Família  em  Limeira.  A

Conselheira e membro desta Comissão Mara Karina informa que as reuniões conjuntas

continuamente vêm ocorrendo, contudo informa que a preocupação vem sendo em torno
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do Indíce de Gestão Descentralizada (IGD) referente ao acompanhamento das famílias

junto a Política Pública de Saúde. Mara Karia ressalta que de acordo com Lilia (saúde),

mesmo  com  todas  as  tentativas  de  busca  ativa,  ainda  há  um  grande  déficit  no

acompanhamento.  Edmara informa aos presentes que esta situação pode ocasionar e

impactar no valor de repasse financeiro de Fundo à Fundo, sendo assim para que isto

não ocorra,  e para que as famílias beneficiárias do Programa Federal  Bolsa Família

sejam atendidas em sua integralidade serão unidos os esforços destas Políticas Públicas

(Educação, Saúde e Assistência Social) com o apoio da Comissão de Instância, através

de multirões para que estas famílias sejam atingidas através das escolas,  bem como

realização de reuniões mensais entre a Instância e as Políticas Públicas, para que haja a

minimização e/ou resolutividade da demanda mencionada. Logo após Daiane informa,

que na 210ª Reunião fora apresentada a Plénaria a denuncia sobre as ações no âmbito da

Assistência Social,  com população em situação de Rua, a qual vêm sendo realizada

através da Casa de Apoio Anjos da Noite, sob a coordenação e direção do funcionário

público (comissionado) Alberti Henrique Neves (vulgo- Betinho). Daiane ressalta que o

Conselho  acatou  a  denuncia,  e  a  Conselheira  Ingrid  fora  até  o  local  realizar  a

fiscalização, onde posteriormente expediu um relatório, relatando que fora recebida por

um funcionário chamado Carlos, o qual informou que, o objetivo da Casa é  acolher a

demanda  da  pessoa  em  situação  de  rua,  oferecer  abrigo,  alimentação,  banho,

documentação  e  atendimento  na  unidade  básica  de  saúde  e  ao  CAPS,  de  forma

temporária, pessoas na faixa etária de 25 à 60 anos. Ingrid ressalta que pode observar

durante o processo de fiscalização que a Casa acolhe um idoso já algum tempo, mas que

de  acordo  com  o  funcionário  a  Casa  não  apresenta  estrutura  física  e  cuidados

específicos necessários para atendimento de tal demanda. Ingrid ressalta que a Casa não

atende as premissas dos serviços previstos e tipificados. Diante dos fatos explicitados

por Ingrid, Daiane e Luciana informam que no dia 10 de Junho tiveram uma reunião na

Casa dos Conselhos com Alberti, onde este fora informado quais eram as prerrogativas

atinentes ao CMAS, principalmente no que tange ao processo de fiscalização. Luciana

fez a leitura na íntegra da ATA da Reunião realizada entre o CMAS e o 
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Diretor/Coordenadora da Casa de Apoio Anjos da Noite. Luciana informa aos presentes,

que durante a reunião com Alberti, este informou que fica a disposição do CEPROSOM

24h, e que tem a autorização da Coordenadora do CENTRO/POP  Sra. Joice Campos (a

qual também é Conselheira do CMAS) para ficar com a Kombi, para transporte das

pessoas que estão em situação de rua, e que a princípio não tem interesse em legalizar a

situação da Casa,  junto ao  CMAS, porém não descartou a  possibilidade  de  o fazer

futuramente.  Diante  dos  fatos  mensurados,  Isabel  ressalta  que  a  moralidade

administrativa requer necessariamente a imparcialidade para a gestão da coisa pública e

para  a  busca do interesse público,   e  que estes  podem ficar  comprometidos  caso o

funcionário dedique-se a outra atividade de interesse particular , caracterizando-se assim

conflitos de interesse, ou favoritismos frente à máquina administrativa. E que para tanto,

que o CEPROSOM então delimite o horário de trabalho dele, para que além deste, ele

possa exercer as demandas particulares. Isabel ressalta que o papel desenvolvido por

Alberti junto a Casa e junto ao Poder Público estão confusos, sendo assim, propõe a

Presidente do CMAS, que seja enviado ao CEPROSOM os seguintes questionamentos a

respeito  do  funcionário  Alberti:   Qual  a  data  e  ano  de  entrada  do  funcionário  no

CEPROSOM;  Qual o cargo ocupado pelo funcionário; Quais as atividades específicas

desenvolvidos pelo funcionário;   Quais os locais que o funcionário desenvolve suas

atividades;   Quais  os  horários  de  desenvolvimento  das  atividades  realizadas  pelo

funcionário.  Luciana ressalta que diante da proposta de oficiar o CEPROSOM, também

seja oficiado o Santa Isabel, pois durante a reunião Alberti mencionou que faz uso do

CNPJ desta Instituição para fiz de eventos. Diante das propostas, Daiane abriu para a

plenária,  onde  os  presentes  aprovaram  por  unanidade  os  encaminhamentos.  Em

continuidade  a  pauta  Daiane  passou a  palavra  para  Luciana,  para  que  esta  pudesse

explanar os trabalhos realizados pela Comissão de Cadastro. Luciana informa que diante

da deliberação na 210ª a Conselheira  Ingrid realizou no dia  23 de Maio de 2016 a

fiscalização da Entidade  Centro de Orientação Humana e Promoção da Família, a qual

requereu inscrição junto ao CMAS. Luciana passa a palavra para Ingrid, a qual informa

aos presentes que durante o processo de fiscalização, fora atendida pela Psicóloga 
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Gláucia, a qual informou que o objetivo dos trablhos realizados pela Entidade é prestar

serviço de apoio de cunho escolar para a 25 crianças entre 07 à 10 anos que apresentam

problemas de comportamento, e que a demanda chega através dos encaminhamentos

realizados por escolas públicas e privadas. Ingrid ressaltou ainda que de acordo com a

Técnica  da  Entidade  as  crianças  são  atendidas  2  vezes  na  semana  com atividades

pedagógicas  e  reforço  escolar,  também  a  Psicóloga  faz  o  atendimento

clínico/terapeutico individual e coletivo, e que a demanda que vai em um dia não vai no

outro.  Diante  da  explanação  Luciana  informa  aos  presentes,  que  a  Sra.  Eliete

(responsável legal pela Entidade), juntamente com técnicas voluntárias foram orientadas

várias vezes sobre os serviços tipificados no âmbito da Assistência, contudo a Entidade

não desenvolve ações continuadas conforme preconiza as legislações vigentes. Sendo

assim, a Comissão de Cadastro na repesentatividade de Luciana sugere a não inscrição

da Entidade junto ao CMAS, por esta não atender integralmente as prerrogativas das

legislações  vigentes  no  âmbito  da  Assistência  Social.  Desta  feita,  Daiane  coloca  o

parecer para a Plenária Geral, onde os presentes votaram e aprovaram por unanimidade

pela não inscrição da Entidade  Centro de Orientação Humana e Promoção da Família,

junto ao CMAS, Daiane informou que esta deliberação será através de Resolução e será

encaminhado um ofício para Entidade. Em sequência Luciana informa que o Conselho

recebeu  uma  denuncia  sobre  crianças  e  adolecentes  que  residem  nas  unidades  da

Entidade  Aldeias  Infantis  SOS  Brasil  (inscrita  no  CMAS  e  co-financiada  pelo

Município), os quais estavam em situção de mendicidade ao entorno destas Casas. Data

vênia aos fatos acolhidos, Luciana, Ana Shirlei e Pamela, realizaram a fiscalização em 2

Casas, onde puderam constatar que as crianças e adolescentes são bem acolhidos, que as

Casas apresentam as estruturas necessárias de acordo com as normativas vigentes, que a

equipe (mães sociais, auxiliar geral, Psicóloga, Assistentes Sociais e demais equipes de

apoio), fazem o trabalho necessário, contudo como é uma Casa Lar e respeitando as

prerrogativas do direito da Convivência Familiar e Comunitária, todos tem a liberdade

de ir e vir, e que muitas vezes os adolescentes acabam quando estão na rua realizando

estes atos, mas não por falta de provimentos, mas por uma questão “molecagem”. 
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Luciana informa que de acordo com relato de uma mãe social da Casa, quando isto

ocorre elas fazem as orientações, como ocorre em qualquer casa “comum”, e que diante

dos fatos apresentado pelas Conselheiras elas estariam tomando as medidas cabíveis.

Em relação ao fato da denuncia, as Conselheira presentes na fiscalização concluíram

que  não  procedia,  e  que  as  crianças  e  adolescentes  vem  continuamente  sendo

acompanhadas  e  atendidas  na  integralidade.  Após  Luciana  e  Ruth  membros  da

Comissão de Cadastro informam que 5 Entidades já inscritas no CMAS, ainda estavam

sob análise desta Comissão, sendo: Asilo João Kulh Filho,  Associação Beneficente de

Amparo do Idoso Cantinho do Vovô; Associação de Apoio Romeiros Nossa Senhora

Aparecida – CARA; Associação Lar Uma Nova Esperança, Recanto dos Idosos Nossa

Senhora do Rosário-RINSER. Luciana informa que estas Entidades foram apreciadas

pela Comissão de Cadastro, e que a priori todas apresentaram os requisitos necessários

em consonância com as legislações vigentes, pertinentes a manutenção e continuidade

de  inscrição.  Diante  do  parecer  da  Comissão,  Daiane  colocou  em  votação  para  a

Plenária,  onde  os  presentes  deliberam,  votaram  e  aprovaram  por  unanimidade  a

manutenção  da  Inscrição  das  Entidades  supramencionadas,  onde  serão  publicizadas

através de Resolução e serão expedidas as declarações para cada Entidade. Encerrado a

apresentação dos trabalhos das Comissões Daiane abre para os presentes, a dificuldade

que vêm se apresentando de forma continua neste Colegiado atinente a ausência dos

Conselheiros  junto  as  reuniões  de  Comissão  bem como  em Reuniões  Ordinárias  e

Extraordinária, desta feita, Daiane solicitou a Secretária Executiva do CMAS, que faça

o levantamento das faltas, para que posteriomente sejam tomadas as medidas cabíveis,

conforme preconiza o Regimento Interno do CMAS, os presentes concordaram com a

proposta. Em sequência Daiane abre para a palavra livre, e informa aos presentes que

ocorreu  a  Capacitação  sobre  o  PMAS  WEB  2017  realizado  através  da  DRADS

Piracicaba/SP, onde Daiane e Michele estiveram presentes enquanto representantes do

CMAS. Daiane informa que devido ao período eleitoral  o Estado optou em abrir  o

PMAS/WEB  para  preenchimento  do  Órgão  Gestor  à  partir  de  Julho,  bem  como

deliberação do CMAS e preenchimento dos Conselhos até o dia 31/08/2016. Desta feita,
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Daiane ressalta que assim que o Órgão Gestor concluir estar passando para a apreciação,

apontamentos e votação deste Colegiado. Ainda em continuidade a palavra livre, Daiane

informa  que  Mesa  Diretora  deste  Colegiado,  vêm  em  suas  reuniões  analisando  as

questões das Instituições Acolhimento de Longa Permanência para pessoas idosas no

município  de  Limeira,  mais  especificamente  aquelas  inscritas  no  CMAS  e  co-

financiadas, em relavância ao preconizado no  Estatuto do Idoso em seu Art. 35. Todas

as  entidades  de  longa permanência,  ou  casa-lar,  são  obrigadas  a  firmar  contrato  de

prestação  de  serviços  com  a  pessoa  idosa  abrigada.   §  1o No  caso  de  entidades

filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da

entidade. § 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência

Social estabelecerá a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a

70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social

percebido pelo idoso.  § 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante

legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo. Daiane ressalta que CMAS e

CEPROSOM, estão trabalhando em conjunto para que estas Entidades possam de fato

cumprir os direitos e deveres que lhes são cabíveis em consonância com a Lei, para

tanto Daiane fala que o Conselho do Idoso também está ciente da situação. Diante dos

fatos fora proposto ao CEPROSOM que crie uma Comissão Municipal composta por

funcionários da Autarquia;  Membros do CMAS;  Membros do Conselho do Idoso e

Representantes  das  Entidades  de  Longa  Permanência,  venham  a  pensar  o

Reoordenamento  de  Acolhimento  Institucional  de  Longa  Permanencia  para  Idosos,

tendo em vista a urgência e latência do atendimento integral desta demanda, e levando

em consideração que mesmo em Gestão Plena a Política Pública de Assistência Social

Municipal não tenha Acolhimento para tal demanda, os presentes concordaram com a

proposta de ressaltaram ser de suma urgência e relevância pública. Não havendo nada

mais  a  ser  tratado,  Daiane  encerrou  a  reunião  ás  dezesseis  horas  e  dez  minutos,

agradecendo o espaço, acolhida e a presença de todos, e eu Fabiana Segatti – Secretária

Executiva  do  CMAS,  secretariei  e  lavrei  esta  Ata,  que  segue  para  apreciação,

deliberação e aprovação dos presentes.

Rua 13 de Maio n.º 101 – Centro – CEP: 13.480-170 – Limeira/SP -
Fone: (19) 3446-1780/3444-6186       email: cmas@ceprosom.sp.gov.br

site: cmaslimeira.ceprosom.sp.gov.br

mailto:cmas@ceprosom.sp.gov.br

