
Reunião Ordinária do dia 16/02/2012

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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: Andréia Golinelli; Marcel 

Gustavo Zotelli;  Rosimeire  Aparecida  Bueno Jorge; Regina da Costa;  Selma Reis;  Gentil  Benedito 

Canuto Junior; Augusto Barbieri; Maria Beatriz Silloto Dias de Souza; Vanessa Godoy Chiodi; Ângela 

Maria Sturion e Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves. Justificaram ausência - Vaine Regina 

Spadotto; Cecília Soares da Silva; Maria Cecília Kerches de Menezes; Márcia Juliana Cardoso Murer;  

Maria Isabel Silva; Marinelza da Silva. Esteve como ouvinte - Ana Mara C. de Souza. A presidente deu 

inicio a reunião desejando boa tarde a todos e eu Vanessa Godoy Chiodi fiz a leitura da ata do dia dois 

de fevereiro de dois mil e doze, que foi aprovada por todos. Em seguida foi lido oficio enviado pelo  

Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS em resposta a consulta oficial realizada por este 

conselho acerca  da solicitação  de inscrição do Centro de Integração Empresa  Escola -   CIEE,  que 

discorre e orienta que: a Entidade deve demonstrar  em seu plano de atividades como é realizada a 

proteção social e onde se enquadra na Tipificação Nacional de Serviços Sócioassistenciais.  O CMAS 

após analisar a documentação e respaldado pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS e 

ainda tendo em vista  que em visita  in  loco  não se identificou nenhum projeto do âmbito  social,  a 

Entidade terá o requerimento de inscrição indeferido por não se enquadrar na Assistência Social e será 

oficiada informando tal decisão.  Na sequencia a presidente informou a todos sobre o Pleito eleitoral  

CONSEAS - Conselho Estadual de Assistência Social  mandato 2012 á 2015, onde todas as Entidades 

do Estado de São Paulo dos segmentos de: Criança e Adolescente, Área patronal com Referência no 

Setor Social/ e ou Educacional, Entidades de Assistência Social e de Serviço de Proteção Especial para 

Pessoas com Deficiência inscritas nos conselhos Municipais de Assistência Social, poderão se inscrever 

para participar do processo de seleção, diretamente no conseas. O CMAS encaminhou por e-mail as 
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informações e a ficha de inscrição para as entidades inscritas neste Conselho. Em seguida a presidente 

colocou em pauta  a eleição  da nova mesa  diretora  do Conselho Municipal  de Assistência  Social  - 

CMAS,  onde  em  votação  dos  conselheiros  foram  eleitos: Rosimeire  Aparecida  Bueno  Jorge  - 

presidente, Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves – vice- presidente, Vanessa Godoy Chiodi – 

primeira secretária e Maria Cecília Kerches de Menezes – segunda secretária. Foi decidido ainda que as 

Faculdades  Integradas  Maria  Imaculada  unidade  de  Piracicaba  será  oficiada  solicitando  uma  nova 

indicação para o titulo de conselheiro suplente. Em relação ás comissões temáticas o conselheiro Gentil 

Benedito Canuto Junior se prontificou a integrar a comissão de políticas públicas, em substituição a 

Conselheira Deise de Fátima Silveira e a conselheira Regina da Costa fará parte da comissão de Justiça 

e Legislação em substituição a Conselheira Maria Isabel Prezotto Vicente, as demais comissões serão 

reorganizadas na próxima reunião ordinária. 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,  

16 de Fevereiro de 2012.

Vanessa Godoy Chiodi

 Primeira Secretária

Rosimeire Aparecida Bueno Jorge

Presidente
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