
Reunião Ordinária do dia 02/02/2012

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, na sala de reuniões da Casa dos Conse-

lhos, situada à Rua Joaquim André número oitocentos e noventa e cinco, nesta, ocorreu reunião 

extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social com a presença dos conselheiros: 

Augusto Barbieri, Maria Cecília Kerches de Menezes, Maria Beatriz Silloto Dias de Souza, Ro-

simeire Aparecida Bueno Jorge, Marcel Gustavo Zotelli,  Silvia Del Carmen Perez Espinosa 

Gonçalves, Márcia Juliana Cardoso Murer e Patrocínio Lemos de Jesus.  Neste dia a  Senhora 

Rosimeire, assumiu a presidencia delegando a Cecilia secretariar os trabalhos. A presidente deu 

inicio a reunião com leitura das atas dos dias quinze de dezembro de dois mil e onze e trinta e  

um de janeiro de dois mil e doze, que foram aprovadas por todos. Em seguida foi lido o oficio 

encaminhado pelo Lar Franciscno de Menores, informando que o registro do imovél encontra-se 

no cartório para efetivar a posse pela entidade e solicitou a Prefeitura parceria para construção. 

Anexou ao oficio cópia da Planta. O CMAS após analisar a documentação e tendo em vista que: 

a entidade não cumpriu o compromisso de enviar o cronograma das ações para construção e que 

isso era condição para renovação da sua inscrição, foi deliberado que a mesma será oficiada  

para encaminhar os documentos necessários para inscrição, juntamente com o cronograma de 

execução da obra, tendo em vista que o vencimento de sua incrição deu-se em janeiro do ano 

corrente. Na sequencia foi lido oficio enviado pela Semdes numero cento e um de dois mil e  

doze, referente denúncias emitidas por um cidadão ao Instituto Mega de Integração Social. O 

CMAS irá responder o oficio, informando que, pelo exposto, não é prerrogativa deste Conselho 

a inscrição da referida entidade. A presidente informou a saída oficial das conselheiras: Sra. 

Maria Isabel Prezotto Vicente e Sra. Deise de Fátima Silveira, que ocupavam os cargos de Pre-

sidente e Primeira Secretária. Considerando a ausência nesta reuniao da segunda secretária, a 
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plenária deliberou para que a eleição da nova mesa diretora seja realizada na próxima reunião, 

quando todos conselheiros serão convocados. Foi deliberado ainda que na troca de vinculo insti-

tucional pelos conselheiros, representantes da sociedade civil, caberá a ambas instituições ofici-

alizar o ocorrido, bem como a manutenção da indicação. Para tratar da realização da audiência  

publica, a ser realizada, impreterivelmente, até o mês de maio, por sugestão dos conselherios,  

será realizada reunião específica  dos interessados em compor a comissão organizadora no dia 

vinte e tres p.f., as treze horas e trinta minutos. Neste mesmo dia os presentes deverão revisar o 

Plano de Acompanhamento dois mil e doze com propostas de execução. Nada mais havendo 

para tratar, encerrou-se a reunião e eu, Maria Cecilia Kerches de Menezes, lavrei a presente ata,  

que segue assinada por mim e pela presidente. Piracicaba, 02 de Fevereiro de 2012.

Maria Cecília Kerches de Menezes

Secretária

Rosimeire Aparecida Bueno Jorge

Presidente em exercício
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