
Reunião Ordinária do dia 15/03/2012

No dia quinze de março 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;  Andréia  Golinelli; 

Vanessa Godoy Chiodi; Cecília Soares da Silva; Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves; Maria Cecília 

Kerches de Menezes; Márcia Juliana Cardoso Murer; Selma Reis; Priscilla Fernanda Rocha; Marcel Gustavo 

Zotelli; Marinelza da Silva e Regina da Costa. Justificaram a ausência: Augusto Barbieri; Patrocínio Lemos de 

Jesus; Gentil Benedito Canuto Junior; Vaine Regina Spadotto; Ângela Maria Sturion, Maria Beatriz Silloto Dias 

de Souza e Maria Isabel Silva.  A presidente deu inicio a reunião e em seguida a segunda secretária Maria Cecília 

Kerches  de  Menezes realizou  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  que  foi  aprovada  por  todos.  Rosimeire 

apresentou dois ofícios do CONSEAS, nº 12/2012 - que solicita aos conselheiros que apontem os  assuntos de 

maior  relevância  e  urgência  do  CMAS  para  execução  do  Projeto  de  capacitação.  Os  temas  definidos  pelo 

Conselho  foram:  Inscrição  de  Projetos  e  Entidades  em  consonância  com  a  Tipificação  dos  Serviços 

Socioassistênciais, Audiência Pública, Financiamento e Criação de comissão de conselhos locais. Em seguida foi 

feita a  leitura do ofício nº 13/2012 que solicita atualização do e-mail no CONSEAS e CNAS. Após Natalia falou 

sobre o pedido da LBV para que o CMAS encaminhasse uma pesquisa de recomendações e tecnologias para o 

desenvolvimento às entidades e projetos Inscritos no Conselho e entregasse a eles, porém não foi aceito pelo 

colegiado tal solicitação. O mesmo  será orientado á buscar os contatos das Entidades cadastradas junto ao site do 

CMAS. Posteriormente foram retomadas as Deliberações da VIII Conferência Municipal da Assistência Social 

que ocorreu em vinte e nove de julho de dois mil e onze, foi colocado em discussão quais as ações a serem 

realizadas visando o acompanhamento direto do CMAS. Primeiramente foi retomada a Prioridade de número 

três  –  Subtema  01:  Criar  fóruns  de  debates  visando  o  desenvolvimento  de  habilidades  e  competências  

intersetorias,  tanto  em  nível  do  primeiro,  segundo  e  terceiro  setor,  favorecendo  a  garantia,  inclusive  a  

participação popular. Foi encaminhado ofpicio à SEMDES. Subtema 03   Fortalecimento da Participação e do   

Controle Social – Prioridade de número um - Implementar e sistematizar o trabalho em rede para que a 

articulação da assistência social com as demais políticas setoriais se constituam em uma ação continuada, 

como por exemplo, a elaboração e divulgação de um Manual de Recursos do Município.  O Conselho irá 

Buscar  os manuais  existentes  e posteriormente  irá encaminhar  para conhecimento dos conselheiros  para que 

todos avaliem a necessidade de atualização e inclusão de todos os serviços existentes. A secretária executiva 

Natália irá encaminhar a todos os conselheiros um link com Manual já elaborado pela saúde que consta no site do 

IPLAP. Será encaminhado oficio a SEMDES buscando obter informações de como se da à sistematização do 

trabalho em rede no município no que tange o âmbito da política de assistência social.  Prioridade de número 

dois -     Ampliar espaços de participação de usuários e ou organização de usuários, com vistas a garantir a 
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efetivação  dos  direitos  sociais  através  da  realização  de  fóruns  permanentes  vinculados  ao  CMAS.  A 

Conselheira Márcia irá pesquisar a legislação de criação das comissões locais de saúde e alguns conselheiros irão 

participar de uma reunião da comissão de saúde para conhecer. Silvia sugeriu organizarmos as comissões de 

saúde locais já existentes por região (uma por vez), oferecendo capacitação. Ressaltamos ainda que já foi alterada 

a  legislação  do  CMAS  incluindo  usuários  como  conselheiros  com  o  intuito  de  melhorar  a  mobilização  e 

participação popular . Prioridade de número três     -  Comprometimento por parte dos Delegados eleitos na 

VIII  Conferência  Municipal  no acompanhamento da  efetivação  das  propostas  aprovadas.   Vários  dos 

delegados  eleitos  na  referida  Conferência  são  membros  do  CMAS  e,  portanto  estão  realizando  o 

acompanhamento  continuo das  deliberações.  Cecília  sugeriu  que  a  Ana Maria  da  DRADS apresentasse  sua 

experiência  junto  a  Conferencia  Nacional  na  audiência  pública  a  ser  realizada  pelo  CMAS.  Prioridade  de 

número quatro - Fomentar a articulação entre saúde, assistência social e educação, no acompanhamento 

das condicionalidades  do Programa Bolsa Família e  outros  Programas de Transferência  de Renda.  A 

presidente Rosimeire ressaltou que de certa forma isso já vem ocorrendo com iniciativas como: as reuniões da 

comissão de acompanhamento do Programa Bolsa Família, as reuniões periódicas da gestora do bolsa família na 

saúde  junto  as  unidades  e  a   realização  de  seminários  inter-setoriais.  Prioridade  de  número  cinco - 

Regulamentar a nível municipal o disposto no parágrafo único do art.16 da Lei nº. 12435/2011 garantindo 

o custeio  de passagens e  diárias  dos conselheiros  (poder público  e  sociedade civil)  e  a  infra-estrutura 

necessária para o funcionamento do CMAS. O Conselho irá consultar os departamentos: Jurídico (Melissa) e 

de Finanças (Marcel) da Prefeitura Municipal de Piracicaba com o intuito de buscar orientações sobre a dotação 

orçamentária  própria  para  o  CMAS.  Subtema 04  -  A  Centralidade  SUAS  na  Erradicação  da  Extrema 

Pobreza no Brasil) - Prioridade de número um -  Mapear a região para identificar habilidades/qualificação 

profissionais, grau de escolaridade, necessidades e interesses de cursos qualificação profissional, visando 

proposituras e execução de ações voltadas aos problemas levantados. Aprovar e incentivar a criação de 

cooperativas e grupos de produção.  Será encaminhado oficio á SEMDES.  Prioridade de número dois  - 

Promover articulação das Secretarias de Saúde, Trabalho e Renda, Habitação, Desenvolvimento Social, 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo, e outras de forma que o trabalho deles estejam voltados para 

erradicação da pobreza.  O CMAS irá oficiar  todas as Secretárias apontadas nessa deliberação,  buscando o 

andamento  e  a  viabilização  da  mesma.  Prioridade  de  número três - Promover  e  melhorar  o  acesso  da 

população usuária quanto aos seus direitos e deveres, fomentando discussões com linguagem adequada a 

essa  população.  O  CMAS  irá  oficializar  à  SEMDES  solicitando  informações  que  demonstrem  quais 

instrumentos são utilizados para que os usuários tenham conhecimento de seus direitos, conforme a Resolução 

CNAS 109-2009. Prioridade de número quatro - Articular junto a Secretarias de Educação propostas de 

ação para melhoria na qualidade do ensino oferecido, atendimento em período integral que proporcione no 

ambiente escolar atividades extracurriculares voltada ao esporte, à cultura, a profissionalização e propor a 

implementação de políticas de emprego e renda, de forma a criar programas de geração de renda e o  
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preparo para o trabalho.  O CMAS irá encaminhar ofício ás Secretárias de Educação e Trabalho para buscar 

informações de como, e se essa articulação vem ocorrendo.  Prioridade de número cinco - Promover ações 

junto à comunidade que proporcionem um melhor entendimento quanto às diferenças de gênero, religião e 

etnia.  Será  encaminhado  oficio  á  SEMDES. Finalizado  o  estudo  das  deliberações  da  VIII  Conferência  á 

presidente Rosimeire informou a necessidade da Comissão de Políticas Públicas se reunir após a reunião, para 

análise de documentação de duas Entidades. Nada mais havendo para tratar,  encerrou-se a reunião e eu, Vanessa 

Godoy Chiodi, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela presidente. Piracicaba, 15 de Março de 

2012.

            Vanessa Godoy Chiodi

                Primeira Secretária 

                                   Rosimeire Aparecida Bueno Jorge

                                 Presidente
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