
Reunião Ordinária do dia 05/04/2012

Aos cinco dias do mês de abril 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: Rosimeire Aparecida Bueno Jorge;  Maria Cecília Kerches 

de Menezes;  Priscilla Fernanda Rocha; Ângela Maria Sturion; Gentil Benedito Canuto Junior; Maria Beatriz 

Silloto Dias de Souza e Marinelza da Silva. Justificaram a ausência: Marcel Gustavo Zotelli; Augusto Barbieri; 

Vanessa Godoy Chiodi;  Vaine Regina Spadotto;  Selma Reis;  Silvia  Del  Carmen Perez Espinosa Gonçalves; 

Patrocínio Lemos de Jesus; Maria Isabel Silva; Roberta Campos Costa de Souza; Regina da Costa e Marina 

Montebello Furlan. A presidente deu inicio a reunião, solicitando a segunda secretária a leitura da ata do dia  

quinze de março de dois mil e doze, que foi aprovada por todos. Considerando que uma das propostas da VIII  

Conferencia era de criar um manual de serviços sociais, a secretária executiva distribuiu o Guia de Programa 

Sociais elaborado pela Prefeitura em 2008  para analise dos conselheiros. Tendo em vista que o documento que 

encontra-se em processo de atualização pela assessoria de comunicação da SEMDES, o CMAS irá solicitar a 

presença da Flávia, com objetivo de auxiliar nesse processo e de sugerir adequações. O CMAS irá fazer uma 

pesquisa, via e-mail,  as unidades de saúde, educação e assistência social para ver a utilização desse material, 

oportunizando aos  usuários  do mesmos  manifestarem sua opinião  e  contribuição  para possíveis  adequações. 

Ainda com relação as proposituras da VIII Conferencia a conselheira Márcia informou que enviou convite para 

os conselheiros participarem de uma reunião de comissão local da saúde, mas que possivelmente devido ter sido 

num sábado, não contou com a presença de nenhum conselheiro. Em seguida foi lida e aprovada a ata da reunião 

extraordinária do dia vinte e dois de março de dois mil e doze. Na sequencia a conselheira Cecilia apresentou o 

Projeto  da  terceira  etapa  do  CAMPED que foi  aprovado  por  unanimidade.  Informou  que o  convite  para  o 

lançamento dessa etapa foi enviado por e-mail e que seguirá impresso na próxima semana. O referido evento sera 

no dia treze de abril as dez horas no anfiteatro do Centro Cívico. O conselheiro Gentil destacou que o conselho  

precisa de maior divulgação de suas ações, o que foi de comum acordo pelos conselheiros presentes. A Presidente 

então, apresentou o oficio do CIEE, que solicita reconsideração sobre inscrição, lembrando que a resposta do 

CONSEAS foi que a entidade não se enquadra na assistência social. O CMAS decidiu que o pedido deverá ser 

analisado pela Comissão de Politicas Públicas. Logo após a Presidente expôs a visita na Casa do Amor Fraterno 

e, considerando que as comissões estavam de parecer favorável a inscrição da entidade, colocou em votação que 

foi aprovada por todos. Rosimeire lembrou os conselheiros que no dia doze de abril p.f. Haverá continuidade da 

capacitação para os conselhos de direitos, neste local, as treze horas, com a Profa. Mariza Tardelli, cujo tema 

será:  1)  articulação  entre  conselhos  e  interação das  ações  e  2)  construção de redes  de proteção  de direitos. 

Socializou também, o convite da SEMDES para comemoração dos dez anos do CASE (Centro de Atendimento 

Socioeducativo), que será realizado no dia dezesseis de abril de dois mil e doze as dezessete horas no anfiteatro 

da Biblioteca Municipal.  Informou também que a próxima reunião agendada para o dia dezenove deste mês 
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poderá ser alterada devido compromissos da SEMDES. 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, 05 de abril de 2012.

        Maria Cecilia Kerches de Menezes                                              Rosimeire Aparecida Bueno Jorge
                     2º Secretaria                                                                                           Presidente
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