
Reunião Ordinária do dia 01/03/2012

Ao primeiro dia de março de dois mil e doze, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, situada à Rua  

Joaquim André número oitocentos e noventa e cinco, nesta,  ocorreu reunião ordinária do Conselho 

Municipal de Assistência Social com a presença dos conselheiros: Andréia Golinelli; Gentil Benedito 

Canuto Junior; Augusto Barbieri; Maria Beatriz Silloto Dias de Souza; Vanessa Godoy Chiodi; Ângela 

Maria Sturion; Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves; Vaine Regina Spadotto; Márcia Juliana 

Cardoso Murer; Selma Reis; Priscilla Fernanda Rocha; Roberta Campos Costa de Souza e Marinelza da 

Silva. Justificaram a ausência Maria Cecilía Kerches de Menezes e Rosimeire Aparecida Bueno Jorge. 

Esteve como ouvinte - Ana Mara C. de Souza. A vice-presidente deu inicio a reunião desejando boa 

tarde a todos e apresentou à nova conselheira Priscilla Fernanda Rocha que veio a compor este conselho 

em substituição a conselheira Deise de Fátima Silveira, em seguida eu Vanessa Godoy Chiodi fiz a  

leitura  da  ata  do  dia  vinte  e  três  de  fevereiro  de  dois  mil  e  doze,  que  foi  aprovada  por  todos.  

Posteriormente foram retomadas as Deliberações da VIII Conferência Municipal da Assistência Social 

que ocorreu em vinte e nove de julho de dois mil e onze, foi colocado em discussão quais as ações a 

serem realizadas visando o acompanhamento direto do CMAS. No âmbito municipal todas as propostas 

levantadas  na  Conferência  serão  encaminhadas  em  oficio  endereçado  á  Secretaria  Municipal  de 

Desenvolvimento Social com o intuito de verificar e conhecer quais as providencias foram tomadas em 

detrimento as essas solicitações. No que tange o Primeiro subtema: Estratégias para a Estruturação 

da Gestão do Trabalho no SUAS –  Prioridade de número um:  Adequação do espaço físico de  

todos os serviços de proteção social básica. Foi decidido que os conselheiros deverão primeiramente 

conhecer o modelo de CRAS proposto pelo Ministério do Desenvolvimento Social para que depois 

sejam cobrados os órgãos competentes, além da realização de visitas in loco que irão proporcionar uma 

percepção assertiva acerca da questão apresentada.  Prioridade de número dois:  Equipe técnica. Foi 
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sugerido que a SEMDES por meio de suas representantes no CMAS trouxessem informações acerca das 

capacitações oferecidas em 2012 aos profissionais dos CRAS e CREAS. O conselheiro Gentil apontou 

ainda a  necessidade de que a SEMDES informe o CMAS oficialmente  enviando o calendário das  

capacitações  a  serem realizadas.  Prioridade  de  número  três:  Criar  fóruns de debates  visando o  

desenvolvimento de habilidades e competências intersetorias, tanto em nível do primeiro, segundo e  

terceiro  setor,  favorecendo  a  garantia,  inclusive  a  participação  popular. Como  a  redação  desta 

proposta gerou diversas interpretações o colegiado optou por retomá-la na próxima reunião. Prioridade 

de número quatro: Desburocratização dos serviços socioassistênciais da rede através da autonomia  

profissional. O conselho vai acompanhar e verificar a viabilidade da proposta por meio de visitas aos 

CRAS e coleta de dados junto aos técnicos. Verificou-se a necessidade de se incluir um campo no 

relatório de visitas que demonstre o que é burocratizado e de que forma ocorre. Prioridade de número 

cinco:  Criação de serviços de acolhimento institucional para mulheres vitimizadas. Como já havia 

sido relatado em ata do dia dezesseis do onze de dois mil e onze o conselho irá articular com o sistema  

judiciário e oficiar a Delegacia da Mulher, o Conselho da Mulher Empresária e o Fórum dos Direitos 

Humanos com o intuito de coletar dados que proporcionem um diagnóstico real da situação da mulher 

vitimizada no Município de Piracicaba, para que então sejam elaboradas políticas públicas que atendam 

diretamente a essa problemática.  Segundo Subtema: Reordenamento e Qualificação dos Serviços 

Sócioassistenciais: Prioridade de número um: Aprimorar o trabalho em rede, articulando todos os  

segmentos  disponíveis  (esportivos,  culturais,  educacionais,  saúde,  sócioassistenciais  e  outros), 

através  de  mapeamento e  elaboração de uma referência e  contra referência dos  mesmos,  assim  

compondo uma parceria de trabalho priorizando o atendimento das pessoas inseridas no cadastro  

único.  O CMAS irá  oficiar  todos  os  seguimentos  com o intuito  de  verificar  e  conhecer  como é 

realizada  tal  parceria  e  se  ela  ocorre  de  alguma forma.  Prioridade  de  número  dois: Ampliar  os 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para todas as faixas etárias, de acordo com a  
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tipificação nacional de serviços sócioassistenciais.  O andamento dessa solicitação será verificado em 

oficio a ser enviado á SEMDES junto às demais deliberações da Conferência.  Prioridade de número 

três:  Ampliar  a  oferta  de  vagas  no  Programa Emergencial  de  Auxilio  Desemprego  “Frente  de  

Trabalho” e o tempo de permanência no Programa de seis meses, prorrogável por igual período.  

Que dure o período de permanência no programa, o beneficiário seja capacitado profissionalmente,  

e que ao final seja encaminhado para o emprego formal, por meio de parcerias com empresas.  A 

conselheira Marinelza discorreu acerca de como o Programa ocorre na atual gestão.  Prioridade de 

número  quatro: Intensificar  a  publicização  dos  serviços  ofertados  para  ampliar  o  acesso  dos  

beneficiários. Silvia  apontou que a  divulgação também deveria  ocorrer  nas  igrejas.  Prioridade  de 

número cinco: Criar uma equipe especifica para o preenchimento do cadastro único e implantar um  

sistema informatizado em rede  para  atendimento  socioeconômico. Essa  deliberação  também será 

encaminhada á SEMDES para que seja verificada a atual situação e quais providências foram tomadas. 

Em relação às deliberações de âmbito Estadual será encaminhado um oficio a DRADS solicitando o 

andamento e a viabilização das propostas. A secretária executiva trará na próxima reunião as atas das 

Conferências  (Estadual  e  Nacional),  para  que  o  Conselho  possa  conhecer  quais  propostas  foram 

elencadas.  As  demais  deliberações  da  VIII  Conferência  Municipal  de  Assistência  Social  serão 

retomadas na próxima reunião a ser realizada no dia quinze de março de dois mil e doze.   Nada mais 

havendo para tratar, encerrou-se a reunião e eu, Vanessa Godoy Chiodi, lavrei a presente ata, que segue 

assinada por mim e pela vice-presidente. Piracicaba, 01 de Março de 2012.

   Vanessa Godoy Chiodi 

     Primeira Secretária 

           Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves

                  Vice-Presidente
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