
Reunião Ordinária 06/09/2012

Aos seis dias do mês de setembro 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 Reunião 

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

Aparecida Bueno Jorge, Priscilla Fernanda Rocha, Vanessa Godoy Chiodi, Silvia Del Carmen Perez 

Espinoza  Gonçalves,  Vaine  Regina  Sapadotto,  Marcel  Gustavo  Zotelli,  Marinelza  da  Silva  e  a 

Secretária  Executiva  Natalia  B.  M.  Dalmédico.  Justificaram a  ausência:  Maria  Cecília  Kerches  de 

Menezes, Selma Reis, Andréia Golinelli, Maria Beatriz Silloto Dias de Souza, Augusto Barbieri, Márcia 

Juliana Cardoso Murer, Elisete Sueli Campagnol Jodal e Fabiana Letícia Jodal.  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. Em seguida a presidente relatou sobre o  Pleito Eleitoral para a eleição de 

usuários  da  assistência social,  ressaltou  que  foram eleitas:  Fabiana  Letícia  Jodal  e  Elizete  Sueli 

Campagnol Jodal, ambas indicadas pelo CRAS Piracicamirim e com histórico de participação popular 

ativa junto à comunidade. Vale ressaltar que devido à ausência de candidatos, o regimento foi alterado 

no momento do pleito para a inclusão da inscrição de uma das conselheiras eleitas. Em prosseguimento 

aos trabalhos a presidente discorreu acerca da  Reunião descentralizada do Conseas, que teve como 

representantes  do  CMAS Piracicaba  as  conselheiras  Rosimeire  e  Vanessa,  o  evento  contou  com a 

presença do Secretário Estadual de Desenvolvimento Social – Rodrigo Garcia e a Presidente do CNAS 

–  Luziele  Tapajós  dentre  outras  autoridades  da  assistência  social.  Foram  abordados  temas  como: 

Fortalecimento  do  Controle  Social  –  Prof.  Dra.  Ada  Camolesi,  Planejamento  Orçamentário 

(PPA/LDO/LOA) – Dr. Carlos Alberto Fachini – Gestor do FEAS/SP – Chefe de gabinete da SEDS, 

Financiamento para efetivação do Controle Social – Simone Alburquerque, Inscrição de Entidades – 

Atendimento,  Assessoramento,  Defesa e Garantia  de Direitos – Leila  Pizzato – Vice Presidente do 

CNAS e Wagner Carneiro de Santana – Presidente CONSEAS/SP. Posterior a essas colocações, foi lido 

o  oficio  que  discorre  acerca  do  pedido  de  cancelamento  de  inscrição  de  Projeto  da  entidade 
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Cantinho  Nova  Suíça,  que  encerrou  suas  atividades  (será  elaborada  uma  resolução  e  realizada  a 

publicação). Em seguida a conselheira Vanessa relatou acerca da visita do plano de acompanhamento 

realizada junto ao abrigo institucional “Casa do Bom Menino”, que se encontra em consonância 

com  a  legislação  vigente  e  apresenta  condições  satisfatórias  aos  usuários,  com  atendimento 

personalizado e em pequenos grupos, favorecendo o convívio familiar e comunitário além do acesso aos 

equipamentos  e  serviços  disponíveis  na  rede  socioassistencial.  Rosimeire  repassou  a  todos  as 

informações  adquiridas  em  capacitação,  de  que  a  DRADS  contratou  o  serviço  de  pesquisa  da 

Unicamp para a elaboração de diagnóstico da situação real dos abrigos na região,  onde foram 

constatados problemas na articulação com a rede de acolhimento e judiciário, alguns municípios ainda 

não possuem abrigos e ainda foi destacada a sobreposição de cargos dos coordenadores das instituições. 

Posteriormente serão apresentados diagnósticos por município.  Em seguida a presidente informou a 

todos do recebimento  do oficio enviado pela SEMDES em resposta ao questionamento realizado 

pelo CMAS no que tange o acompanhamento das deliberações da VIII Conferência Municipal de 

Assistência Social, foram entregues a todos os conselheiros presentes cópias da resposta enviada para 

posterior  estudo.  A  mesa  diretora  irá  se  reunir  para  estudar  as  respostas  e  depois  colocá-las  em 

discussão  junto  ao  colegiado.  Como  ultimo  assunto  da  pauta,  foi  apresentado  a  proposta  para  a 

realização da capacitação para as Entidades Sociais, Órgão Gestor e Controle Social, para os dias: 

10/10 Técnicos da secretaria,  gestor e diretores de departamento,  16/10 CMAS e demais conselhos, 

17/10 CMAS e Entidades Sociais. 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, 06 de 

Setembro de 2012.

Vanessa Godoy Chiodi

1º Secretária

Rosimeire Aparecida Ribeiro Jorge

Presidente 

Rua: Joaquim André, 895 – 13400-850 – 3434.0461 – 34347137 cmas@piracicaba.sp.gov.br Piracicaba- SP2

 


