
Reunião Extraordinária 14/12/2012

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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: Augusto Barbieri; Maria 

Cecília  Kerches  de  Menezes;  Maria  Beatriz  Silloto  Dias  de  Souza;  Márcia  Juliana  Cardoso Murer; 

Vanessa Godoy Chiodi;  Vaine Regina Spadotto; Marcel Gustavo Zotelli;  Cecilia Soares e Rosimeire 

Aparecida Bueno Jorge. Justificaram Ausência: Silvia Del Carmem P. E. Gonçalves; Priscilla Fernanda 

Rocha;  Andréia  Golinelli  e  Selma  Reis  . A  presidente  deu  inicio  a  reunião  e  passou  a  palavra  a 

conselheira Cecilia que discorreu acerca das pendências da prestação de contas dos recursos federais 

2011,  onde foi  apontada  a  não utilização da  totalidade  dos  recursos  repassados para a  execução do 

serviço especializado para pessoas em situação de rua. O Conselho aprovou a justificativa da  SEMDES 

no sistema SUAS web: O Percentual de utilização dos Recursos repassados pelo FNAS para a execução 

dos pisos e programas do Sistema Único de assistência social – SUAS foi baixo devido ao Município ter 

usado recursos próprios, não havendo descontinuidade das ações de assistência social.  Em seguida, foi 

colocado em pauta a alteração do PMAS 2012, para adesão do Programa São Paulo Solidário – Busca 

Ativa do Governo do Estado, que visa o custeio de atividades para realizar visitas domiciliares à famílias  

em situação de extrema pobreza, utilizando um questionário padrão como instrumento do trabalho de 

campo. A meta estimada para o Município é de 10.831 ( dez mil e oitocentos e trinta e uma) famílias e o 

valor do repasse é de R$ 81.232,50 (oitenta e um mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). 

Embora o colegiado tenha considerado o recurso disponibilizado pelo Estado insuficiente para a gestão 

do  programa,  deliberou-se  pela  aprovação  do  termo  de  aceite,  tendo  em  vista  a  relevância  para  o 

diagnóstico social do Município. Em prosseguimento a ordem do dia, foi apresentado o relatório de visita 

do plano de acompanhamento  2012 da entidade  “Núcleo Espirita  São Vicente de Paula – Albergue 

Noturno”,  onde  foram  apontadas  particularidades  do  atendimento  e  o  pertencimento  à  rede 

socioassistencial no âmbito do SUAS no Serviço de Acolhimento Institucional de passagem para adultos 

e famílias. 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, 14 de Dezembro de 2012.
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