
Reunião Ordinária do dia 02/08/2012

Aos dois dias do mês de agosto 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: Maria Cecília Kerches de Menezes; Rosimeire Aparecida 

Bueno Jorge; Andréia Golinelli;  Vanessa Godoy Chiodi;  Augusto Barbieri;  Vaine Regina Spadotto; Priscilla  

Fernanda Rocha;  Silvia  Del  Carmen Peres  Espinosa Gonçalves;  Marina Montebello Furlan,  Marcel  Gustavo 

Zotelli  e  a  secretária  executiva  Natália  B.M.  Dalmédico.  Justificaram Ausência:  Márcia  Juliana  Cardosos 

Murer, Ângela Maria Sturion, Marinelza da Silva, Selma Reis e Maria Beatriz Siloto Dias de Souza . A presidente 

Rosimeire iniciou a reunião com a leitura da ata do dia 19 de julho de 2012 que foi realizada pela primeira  

secretária e foi aprovada com algumas ressalvas. Informes - O Portal Imaflora, elaborado por Renato Morgado 

com informações acerca dos Conselhos Municipais, contará com um link de acesso direto ao site do CMAS. Que  

atualmente está passando por processo de atualização e reformulação. Em seguida foram colocadas em pauta as 

vistas às entidades que solicitaram inscrição junto ao CMAS; Conselho Central Norte – A conselheira Cecília 

realizou  a  leitura  do  relatório  de  visita  à  entidade,  onde  constava  a  caracterização  do  serviço  oferecido  

(benemerência), dentre outras informações acerca da organização. Devido ao não enquadramento nos serviços  

tipificados pela  assistência  social,  a  solicitação de inscrição foi  colocada em votação e  indeferida.  Instituto 

Rumo – após o relato da visita à instituição e realizada a votação entre os conselheiros, foi deliberada a inscrição, 

porém,  a  entidade  deverá  apresentar  um  plano  de  adequação  à  Tipificação  Nacional  dos  Serviços  

Socioassistenciais no que tange a faixa etária do público alvo atendido. Em prosseguimento aos trabalhos, a  

conselheira Cecília repassou a todos os presentes as informações recebidas em capacitação que participou junto à  

consultora Salete, que é conselheira do Conselho Estadual de Assistência Social - Conseas. Cecília sugeriu que o 

CMAS  exigisse  que  as  entidades  com  preponderância  dos  serviços  em  outras  áreas  apresentem 

documentação que comprove a legalidade junto ao Ministério correspondente (no caso de inscrição de 

projetos). Após aprovação por unanimidade entre os conselheiros, será elaborada uma resolução constando tal 

exigência.  Atualmente  o  CMAS conta  com 05  projetos  inscritos  de  entidades  que  não  tem como  área  de 

preponderância a assistência social. Três delas com certificação nos Ministérios correspondentes (Legião da Boa  

Vontade, Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe e Colégio Salesiano Dom Bosco Oratório São Mário), e duas  
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sem certificação (Fundação do Câncer Jaime Pereira – Funjape) e Escola de Educação Especial “Passo a Passo”).  

Em seguida a presidente convidou os conselheiros a participarem da palestra: “A efetividade como base da saúde  

mental” a ser realizada pela Escola de Pais do Brasil pelo Prof. Dr. Ivan Capelatto, no dia 23/08/2012 às 19h no 

anfiteatro  do  Centro  Cívico.  Estarão  representando  o  CMAS  às  conselheiras  Priscilla  e  Vaine.  Em 

prosseguimento,  ficou  pré-agendada  a  realização  da  Audiência  Pública  para  o  dia  19/10/2012,  onde  será 

abordado o plano de acompanhamento das deliberações da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, a  

aplicação  dos  recursos  do  Fundo  Municipal  de  Assistência  Social,  entre  outras  atribuições  do  conselho.  A 

conselheira  Cecília  informou  ainda que a  capacitação a ser realizada pelo Conselho em parceria com a 

SEMDES junto às entidades visando a compreensão e enquadramento junto ao SUAS – Sistema Único de 

Assistência Social, será realizada em setembro de 2012 em três encontros com duas turmas de 25 pessoas. A  

comissão de planejamento da Audiência Pública será composta pela mesa diretora e a conselheira Andréa. Em 

seguida  foi  levantada,  a  necessidade  de  se  realizar  um  novo  pleito  para  o  preenchimento  das  vagas 

disponíveis  destinadas  aos usuários  da assistência social (dois  titulares  e  dois  suplentes),  a  eleição  ficou 

agendada para o dia 31/08/2012 às 14h na Casa dos Conselhos. Em relação a implantação das Comissões Locais 

de Saúde, a capacitação á ser realizada junto aos coordenadores dos CRAS do Município ficou agendada para os  

dias 24/08/2012 e 14/09/2012 das 8h ás 14h20 na Casa dos Conselhos. Nada mais havendo para tratar, encerrou-

se a reunião e eu, Vanessa Godoy Chiodi, lavrei o presente ata, que segue assinada por mim e pela presidente.  

Piracicaba, 20 de Junho de 2012.

Vanessa Godoy Chiodi

1º Secretária

Rosimeire Aparecida Bueno Jorge

Presidente 
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