
Reunião Ordinária 04/10/2012

Aos quatro dias do mês de outubro 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 à reunião ordinária 

do Conselho Municipal de Assistência Social com a presença das conselheiras: Rosimeire Aparecida 

Bueno Jorge; Maria Beatriz Silloto Dias de Souza; Marcel Gustavo Zotelli; Silvia Del Carmen Perez 

Espinoza  Gonçalves;  Vanessa  Godoy Chiodi;  Priscilla  Fernanda  Rocha  e  Vaine  Cristina  Spadotto. 

Justificaram  Ausência: Ângela  Maria  Sturion;  Maria  Cecília  Kerches  de  Menezes  e  Marina 

Montebello  Furlan;  A presidente  deu inicio a  reunião e  passou a  palavra  a  primeira  secretária  que 

realizou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos com algumas ressalvas. Em 

seguida a presidente informou que o novo site do CMAS já está disponível na web, convidando os 

presentes a conhecerem o novo formato, ressaltou ainda que o banco de dados está em processo de 

finalização. Ainda com os informes em pauta, a presidente repassou ao colegiado o convite feito pelo 

SEAME  para  a  palestra:  O  SEAME  e  o  Sentido  da  Arterapia  com  os  Adolescentes  em  Medida 

Socioeducativa, ministrada pelo artista plástico e arteterapeuta Cássio Padovani a ser realizada no dia 

10/10/2012 às 20h na sede da APM Regional de Piracicaba Casa do Médico, sito à Rua Centenário, 546 

– São Dimas. O CRAMI – Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância de 

Piracicaba  também enviou  convite  ao  CMAS para  a  solenidade  em comemoração  aos  26  anos  da 

Entidade, que será realizada no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores no dia 30/10/2012 das 13h30 às 

17h. Iniciando a Ordem do Dia, foi colocada em pauta a visita do plano de acompanhamento realizada 

junto a União Espírita de Piracicaba – Departamento de Assistência Social – Nosso Lar, que após ser 

constatado in-loco a ausência de serviços desenvolvidos na área da assistência social e até mesmo a 

ausência  de  um  profissional  da  área,  o  colegiado  deliberou  pelo  cancelamento  da  inscrição.  A 

organização receberá um oficio informando tal deliberação. Posteriormente seria passada a palavra para 

Nilza, representante da Entidade Artesãs do Amor, que não pode comparecer. Em seguida foi colocado 

em pauta pela presidente o cronograma de capacitações que irão anteceder a II Audiência Pública do 

CMAS – 10/10 Integração ao SUAS/Órgão Gestor; 16/10 Integração ao SUAS/ Conselheiros; 17/10 

Integração ao SUAS/ONGS. Vale ressaltar  que os convites para as capacitações e para a Audiência 

Pública foram enviados via e-mail e as inscrições devem ser feitas por meio do site do CMAS. Em 

prosseguimento das atividades a conselheira Andréia, membro da comissão de legislação ressaltou que 

a Deliberação do CONSEAS nº18 , de 07/08/2012 que dispõe sobre a alteração do artigo 16, que define 

os parâmetros de inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 

programas,  projetos e benefícios socioassistenciais  nos Conselhos Municipais de Assistência Social, 

onde há a recomendação  de alteração da validade de inscrição de período permanente para 03 anos, não 
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é obrigatória segundo o que rege o artigo 2º A inscrição terá validade de 3 (três) anos, salvo os casos de  

Deliberação ou Resolução especifica dos Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS, como 

se trata somente de uma “recomendação” o colegiado deliberou por continuar  a seguir o regimento 

interno  do  conselho  que  prevê  a  inscrição  das  entidades  por  tempo  indeterminado  e  o  plano  de 

acompanhamento realizado junto às Entidades. 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, 04 de Outubro de 2012.

Vanessa Godoy Chiodi

1º Secretária

Rosimeire Aparecida Ribeiro Jorge

Presidente 
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