
Reunião Ordinária do dia 05/07/2012

Aos vinte dias do mês de junho 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; 

Márcia  Juliana  Cardoso  Murer;  Ângela  Maria  Sturion;  Andréia  Golinelli;  Vaine  Regina  Spadotto; 

Sílvia  Del  Carmen  Peres  Espinosa  Gonçalves;  Cecília  Soares;  Maria  Beatriz  S.  D.  Souza;  Marcel 

Gustavo Zotelli; Marina Montebello Furlan; Selma Reis;  Justificaram Ausência: Augusto Barbieri; 

Priscilla Fernanda Rocha; Rosimeire Aparecida Bueno Jorge; Vanessa Godoy Chiodi;  Isabel Maria da 

Silva. Sílvia,  presidente neste ato,  justificando a ausência da Rosimeire  deu início a reunião com a 

leitura da ata do dia 20 de junho p.p.  A ata foi lida pela 2º secretária que assumiu o cargo da 1º, e foi 

aprovada por todos. Em seguida Cecília expôs o Relatório físico de prestação de contas para o Governo 

do Estado. Com relação a Proteção Social Básica, Sílvia argumentou a importância de aprofundar esses 

dados para subsidiar o serviço socioeducativo junto as famílias no próximo exercício. Em relação a 

Proteção Social  Especial houve destaque para o pós abrigo de Adolescentes que deixam a instituição 

por atingir  o  limite  de idade.  A conselheira  Marina lembrou que a Casa do Bom Menino realizou 

parceria  com  o  Oratório  São  Mário  em  2010,  porém  o  número  de  permanência  no  projeto  de 

profissionalização foi muito baixo, ressaltando a necessidade de um trabalho mais efetivo para mudar 

essa situação. Logo após, o Conselheiro Marcel realizou a análise da parte financeira, considerando a 

necessidade de complementação de informações. Diante disto, o CMAS aprova a prestação de contas 

mediante  apresentação  dessas  informações  que  deverá  ser  realizada  pela  SEMDES à  comissão  de 

finanças. Seguindo a pauta do dia foi apresentado relato das visitas de acompanhamento: PASCA é 

favorável pela manutenção; LBV aprovada no Projeto de fortalecimento de vínculos para crianças de 06 

a 12 anos, excluindo o Programa de Capacitação e Inclusão produtiva – Informática por não estar em 

execução.  A  entidade  RUMO  ficará  para  uma  futura  reunião,  que  contará  com  a  presença  das 

conselheiras que realizaram a visita. Sílvia informou que a solicitação de inscrição da Casa de Miquéias 
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foi  indeferido  considerando  o  parecer  da  Comissão  de  Políticas  Publicas.  Ficou  definido  os 

Conselheiros  que irão realizar  visita  de acompanhamento  nas  entidades:  Associação de Assistência 

Social Betel, União Espírita de Piracicaba e Pia União. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a 

reunião e eu, Maria Cecília Kerches de Menezes, lavrei o presente ata, que segue assinada por mim e 

pela Vice - Presidente. Piracicaba, 05 de Julho de 2012.

Maria Cecília Kerches de Menezes

2º Secretária

Sílvia Del Carmen Peres Espinosa Gonçalves

Vice - Presidente 
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