
Reunião Ordinária 08/11/2012

Aos oito dias do mês de novembro 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 dos  conselheiros: Rosimeire  Aparecida 

Bueno Jorge; Maria Beatriz Silloto Dias de Souza; Marina Montebello Furlan; Márcia Juliana Cardoso 

Murer;  Vanessa Godoy Chiodi;  Selma Reis; Andréia Golinelli;  Marinelza da Silva;  Priscilla  Fernanda 

Rocha e Vaine Regina Spadotto. Justificaram Ausência: Ângela Maria Sturion; Maria Cecília Kerches 

de Menezes; Silvia Del Carmen Perez Espinoza Gonçalves; Marcel Gustavo Zotelli; Augusto Barbieri; 

Elisete Sueli Campagnol Jodal e Fabiana Letícia Jodal. A presidente deu inicio a reunião realizando a 

leitura da ata da reunião realizada no dia 04/10/2012, que foi aprovada por todos. Em seguida informou 

que participou do evento promovido pelo  CRAMI em comemoração aos 26 anos da entidade, que 

contou com uma palestra muito interessante. Trouxe também o convite do Premio: “Troféu Aprendiz 

Padrão” que será realizado dia 22/11/2012 às 18h no Sindicato dos Metalúrgicos, enviado pelo Centro de 

Reabilitação de Piracicaba – CRP, as conselheiras Marinelza e Vaine estarão representando o CMAS. 

Iniciando a Ordem do Dia, foi colocada a solicitação de  inscrição da Entidade Pia União de Santo 

Antonio, que após visita in-loco e orientações concedidas pelo CMAS junto à diretoria da entidade e a 

assistente social, no que tange a necessidade de adequações de suas atividades para a inclusão da mesma 

na política de assistência social em vigência e a apresentação de projeto tipificado previsto para execução 

em 2013 na vertente do Serviço de Proteção Social Básica no domicilio para pessoas idosas. Colocado 

em votação o colegiado deliberou a inscrição da organização. Em seguida foram colocadas em pauta as 

vistas do plano de acompanhamento realizadas junto à Associação Síndrome de Down de Piracicaba – 

Espaço PIPA,  que em virtude da ausência de atividades  na data  da primeira  visita,  os conselheiros 

retornaram a entidade com a finalidade de presenciá-las, onde foi observado que a mesma atende as 

demandas  da assistência  social  realizando um importante  trabalho junto a pessoas com síndrome de 

down  e  suas  famílias.  Estando  Tipificada  pelo  Serviço  de  Proteção  Social  Especial  de  Média 

Complexidade  –  Serviço  de  Proteção  Social  Especial  para  pessoas  com  deficiência.  Casa  de 

Acolhimento de Piracicaba,  devido, as condições desfavoráveis aos acolhidos, presenciadas em visita 

realizada  no  inicio  de  2012,  o  CMAS  retornou  ao  abrigo  para  verificar  as  atuais  condições  de 

atendimento.  Foi  observada  uma  melhora  significativa  na  equipe  de  trabalho  –  que  apresentou 

conhecimento  acerca  dos  casos  e  um plano de acompanhamento  e  estímulo  ao retorno ao convívio 

familiar,  além da redução no número de acolhidos na antiga casa, melhores  instalações físicas (com 

reforma da casa já existente, a inauguração de uma nova casa, além da separação da casa de passagem),  

atendendo  a  política  de  assistência  social,  segundo as  diretrizes  da  tipificação  nacional  de  serviços 
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socioassistenciais – Proteção Social Especial de alta complexidade. Após a apresentação das visitas, a 

presidente comentou sobre o evento em comemoração ao aniversário de 04 anos do programa municipal 

que visa à garantia de segurança alimentar “Banco de Alimentos”, que ofereceu um café da manhã a 

todos os parceiros e contou com a presença do atual prefeito do município de Piracicaba – Barjas Negri e 

com a  secretaria  de  desenvolvimento  social  –  Maria  Angélica  Guercio,  que  realizaram  uma  breve 

apresentação acerca da trajetória do projeto ao longo desses 04 anos de atuação.   Posteriormente foi 

colocado  em pauta  o  oficio  enviado  pelo  Ministério  Público  que  questiona  a  não  inscrição  da 

entidade “Casa de Miquéias”. Inscrição essa, que foi negada devido à ausência de atividades voltadas a 

área de assistência social,  verificadas após analise da documentação da entidade protocolada junto ao 

CMAS com a solicitação de inscrição. Será encaminhado um novo oficio ao Ministério Público baseado 

na legislação que permeia e fundamenta a assistência social, com o intuito de esclarecer os motivos da 

não inscrição da entidade.  Em seguida a conselheira Vanessa dissertou acerca da reunião que ocorreu 

dia 23/10/ 2012na casa dos conselhos com a presença do  CMAS, CMDCA, Conselho Tutelar e 

CEREST com o intuito de organizar uma comissão para tratar de assuntos que envolvem a erradicação 

do trabalho infantil e trabalho adolescente irregular, onde o CERESTE apresentou índices preocupantes 

de acidentes de trabalho envolvendo adolescentes. Ressaltou ainda, que haverá uma próxima reunião em 

continuidade ao processo de fomentação dessa comissão dia 12/11/2012 às 14h na sede do CEREST, 

situada à Rua São Francisco de Assis, 983 – Centro. A conselheira Márcia e a conselheira Vanessa se  

prontificaram a participar. Finalizado esse assunto a presidente expôs a todos a participação junto ao 

encontro promovido pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS que 

apresentou um diagnóstico elaborado pela UNICAMP,  a real situação dos abrigos de Piracicaba e 

Região, a secretária executiva Natália ficou responsável pelo envio da pesquisa via e-mail a todos os 

conselheiros. Finalizada a pauta do dia a conselheira Priscila expôs um caso de desarticulação entre as 

entidades  e  o  CREAS.  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, 08 de Novembro 

de 2012.

Vanessa Godoy Chiodi

1º Secretária

Rosimeire Aparecida Bueno Jorge

Presidente 
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