
Reunião Ordinária do dia 02/05/2012

Aos dois dias de maio  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: Ângela Maria Sturion; Augusto Barbieri;  Vaine Regina 

Rezende Spadotto; Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves; Andréia Golinelli; Marina Montebello Furlan, 

Vanessa Godoy Chiodi, Rosimeire Aparecida Bueno Jorge, Priscilla Fernanda Rocha, Selma Reis e Marinelza da 

Silva.  Justificaram a  ausência:  Maria  Cecília  Kerches  de  Menezes;  Márcia  Juliana  Cardoso  Murer,  Marcel 

Gustavo Zotelli,  Maria Beatriz Silloto Dias de Souza e Maria Isabel Silva.  Compareceram ainda a secretaria 

executiva Natalia B. M Dalmédico e como convidada a Fabiana Menegon da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. A presidente Rosimeire deu inicio, agradecendo a todos pela compreensão com as alterações das reuniões, 

e comunicou sobre a entrevista com as alunas da Unimep e, informou ainda que: O CMAS foi convidado pela 

Santa Casa de Misericórdia a participar do evento em comemoração ao Dia do Assistente Social, no dia onze de 

maio  de dois mil  e  doze às treze  horas -  as conselheiras  Silvia  e  Vanessa se prontificaram a representar  o  

conselho nessa solenidade. Posteriormente os conselheiros foram informados do convite a participação da reunião 

pública promovida pelo Fórum Municipal de Direitos Humanos que terá como destaque a Casa de Acolhimento 

do Município, que acontecerá no dia sete de maio de dois mil e doze às dezenove horas na sede do sindicato dos 

bancários - estarão representando o conselho Marina e Rosimeire. Em seguida foi dada a palavra a convidada 

representante da SEMDES Fabiana Menegon, que apresentou a proposta de aplicação de recursos do IGDSUAS 

(Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social), ferramenta que mede o desempenho 

de cada município no que tange a qualidade da gestão do SUAS. O IMA da SEMDES realizou um estudo para  

verificar  a melhor  forma de aplicação desse recurso e levantou as seguintes demandas:  -   A necessidade de 

contratação de assessoria para a fomentação das comissões locais de assistência social; -  Contratação de mão de 

obra especializada para criar  um banco de dados para o CMAS;  - Capacitação acerca da Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais para entidades sociais  e -  Compra de equipamento de som, multimídia e informática 

para  a  Casa  dos  Conselhos.  A proposta  apresentada  foi  aprovada  por  todos  os  conselheiros.  Em seguida  a 
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presidente relatou a todos a necessidade da realização de visitas de acompanhamento à entidades sociais. Priscilla 

e Vanessa se dispuseram a visitar o CRAMI e Ângela e Marina a visitar a PASCA. Ficou agendada ainda a 

próxima reunião da comissão de políticas publicas para o dia oito de maio de dois mil e doze ás 13h30 na casa 

dos conselhos e a reunião da comissão do bolsa família para o dia dezoito de maio ás 13h30 na SEMDES. A 

conselheira Marina entrou para a comissão de Legislação. Foi colocada em pauta também, a necessidade de que o 

conselho aponte duas entidades para participarem da análise contábil do curso de contabilidade da Faculdade 

Anhanguera, foram sugeridos o Lar Betel, o CRAMI e o Oratório São Mario. Em seguida Silvia passou a todos as 

informações acerca da visita de acompanhamento realizada junto ao Oratório São Mario, feita por ela e pela 

conselheira  Vaine,  que  foi  deliberado  por  unanimidade  pelos  conselheiros.  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 

presidente. Piracicaba, 02 de maio de 2012.

              Vanessa Godoy Chiodi                                                     Rosimeire Aparecida Bueno Jorge 
                 Primeira Secretária                                                                            Presidente
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