
Reunião Ordinária do dia 16/05/2012

Aos dezesseis  dias  do  mês  de  maio  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, Marinelza da Silva, Angela Maria Sturion, 

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

Fernanda  Rocha,  Silvia  Del  Carmen  Perez  Espinosa  Gonçalves  e  Maria  Isabel  Silva. 

Justificaram ausência:  Maria  Cecília  Kerches  de  Menezes;  Vanessa  Godoy  Chiodi;  Márcia 

Juliana Cardoso Murer, MarcelGustavo Zotelli, Vaine Regina Spadotto e Marina Montebello 

Furlan. A presidente deu inicio a reunião com leitura da ata do dia dois de maio de dois mil e 

doze, sendo aprovada por todos.  Em seguida foi lido o telegrama do MDS que informa sobre 

critérios  e  procedimentos  para  a  expansão do co-financiamento federal  pactuados pela  CIT 

Resoluções  02  e  03/2012  e  deliberados  pelo  CNAS  nº  06  e  nº  07/2012.  Na  seqüência  a 

presidente  introduziu  informação  sobre  o  “I  Encontro  de  Formação  Continuada  para 

Conselheiros  Municipais”  que  será  realizado  no  dia  dois  de  junho  de  dois  mil  e  doze  no 

Anfiteatro  do  Centro  Cívico  no  horário  das  8h30  as  17h00  dando  a  palavra  para Renato 

Morgado e Luis Fernando Tozi representante da IMAFLORA, prestando maiores informações 

sobre o referido evento, assim como, sobre o Curso de Formação Continuada para Conselheiros 

Municipais de Piracicaba que ocorrerão  em seis encontros nos dias 16, 23 e 30 de junho e 14,  

21 e 28 de julho, das 8h00 as 12h00, na ESALQ/USP, restrito a 40 vagas. Renato informa que o 

Curso,  planejado  de  acordo  com  as  propostas  apontadas  pela  pesquisa  realizada  com 

conselheiros  no  ano  de  2011,  será  gratuito  com emissão  de  certificado.   Na  sequencia,  a 

presidente  informou  sobre  as  alterações  dos  nomes  das  seguintes  entidades:  1-Associação 

Guarda  Mirim  de  Piracicaba,  alterando  para:  Associação  Formar  de  Assistência  Social  e 

Aprendizagem Profissional; 2-Associação de Pais e Irmãos de Pessoas com Síndrome de Down 

para  Associação  Síndrome  de  Down  de  Piracicaba.  Na  comissão  de  Políticas  Públicas  foi 

apresentada  a  substituição  do  conselheiro  Gentil  Benedito  Canuto  Junior pela  Conselheira 

Priscilla Fernanda Rocha. Tomando como base o Art. 50 do Regimento Interno do CMAS, foi 

deliberado para que sejam verificados a frequência dos conselheiros com faltas não justificadas 

e assim oficializá-los.  Já a Conselheira Maria Isabel, representante de usuário, justificou que 

Rua: Joaquim André, 895 – 13400-850 – 3434.0461 – 34347137 cmas@piracicaba.sp.gov.br Piracicaba- SP1

 



por motivos de trabalho, irá participar em pelo menos uma reunião mensal. Na seqüência, deu-

se a apresentação das visitas técnicas do ACOMPANHAMENTO ANUAL: 1 – Associação de  

Pais  e  Amigos  dos  Alunos  da  Escola  de  Educação  Especial  Passo  a  Passo  -  Rosimeire 

apresentou a visita realizada a instituição em companhia da conselheira Marcia e da secretaria 

executiva Natália. Como a entidade atua preponderantemente na área educacional, a assistente 

social Vânia Gobbo Moral foi orientada sobre os procedimentos para a manutenção da Inscrição 

no CMAS do Projeto desenvolvido com Famílias, devendo apresentar a este Conselho o projeto 

2012, pendente até a presente data. Após a reanalise do projeto será realizada nova visita, em 

dia da sua execução. Neste sentido sugere que a RESOLUÇÃO CNAS Nº 34/2011. (define a 

habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária  no  campo  da  assistência  social  e  estabelece  seus  requisitos),  seja  discutida  e 

aprofundada  em plenária  deste  conselho.  2-Centro  de  Reabilitação  de  Piracicaba  –  CRP – 

realizada  pelos  Conselheiros:  Augusto, Vanessa  e  secretaria  executiva  Natália.  Apesar  dos 

alunos estarem participando de evento externo, os conselheiros relataram sobre a efetividade 

das ações realizadas pela entidade no atendimento às pessoas com deficiência, cumprindo ao 

plano  de  ação  apresentando,  sendo,  portanto,  deliberado  pela  manutenção  da  inscrição.  3- 

Associação Formar de Assistência Social e Aprendizagem Profissional (Guarda Mirim de Piracicaba) - 

realizada pelas Conselheiras: Andréia, Ângela e secretaria executiva Natália. Em apresentação 

as  conselheiras  apresentaram  que  o  novo  espaço  construído  pela  Prefeitura,  está  muito 

organizado no que diz  respeito  ao  atendimento aos  usuários,  porém observou-se  a  falta  de 

acessibilidade às pessoas com deficiência, sendo deliberado pelo encaminhamento de ofício de 

recomendação. Além do serviço de aprendizagem profissional, a entidade desenvolve projetos 

voltados para a família, utilizando-se como meio para o fortalecimento de vínculos, dentre eles: 

Cursos de Culinária, Diálogo com pais, dentre outros. A entidade realiza acompanhamento da 

avaliação  feita  pelas  empresas  continuamente,  visando  o  aprimoramento  dos  trabalhos  dos 

aprendizes.  Foi  deliberada pela  manutenção da inscrição.  4-Centro  Regional  de  Registros  e 

Atenção aos Maus Tratos na Infância de Piracicaba – CRAMI -  realizada pelas Conselheiras: 

Vanessa  e  Priscila.  Tendo  em vista  que  a  entidade  é  parceira  da  Secretaria  Municipal  de 

Desenvolvimento  Social  -  SEMDES  na  execução  dos  serviços  prestados  pela  Casa  de 

Acolhimento e do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, além do 

espaço físico da instituição, foi realizada visita nestes dois espaços públicos. Em relação ao 

CRAMI, verificou se que a entidade esta buscando se adequar as demandas da nova legislação e 
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desenvolve um importante trabalho preventivo quanto à situação da criança e do adolescente, 

buscando  evitar  e  diagnosticar  vítimas  de  violência.   Desenvolve  grupos  nas  comunidades 

vulneráveis do município e em instituições que solicitam o serviço; possui ainda o atendimento 

individual  á  vitimas  de  violência  e  abuso  sexual.  Foi  realizada  ainda  visita  a  Casa  de 

Acolhimento  onde  foram  constatadas  algumas  situações  não  favoráveis  aos  acolhidos.  As 

conselheiras conversaram com a assistente social Anelize profissional responsável pelos abrigos 

no CREAS I (Centro), que também foi visitado, a mesma relatou que a SEMDES esta tomando 

providências  para  reverter  essa  situação:  com  renovação  da  equipe  técnica,  capacitação 

profissional semanal e mensal oferecida a toda a equipe, além da entrega de uma nova casa (que 

já está  pronta) que proporcionará  melhores  condições  no atendimento.  Diante  do exposto a 

conselheira  Marinelza  falou  sobre  a  complexidade  dos  casos  encaminhados  pelo  poder 

judiciário e Rosimeire explanou sobre a finalidade no início da Casa de Acolhimento quando 

ainda  era  casa  de  passagem e  que  a  demanda  levou  a  ampliação  do  espaço  físico  para  o 

atendimento dando-se a acolhida conforme previsto pelo CONANDA. Informou ainda, que a 

Casa de Acolhimento está recebendo assessoria do Departamento de Proteção Social Especial. 

Em relação ao acompanhamento do CRAMI, deliberou-se pela  manutenção da inscrição da 

entidade e de oficialização a SEMDES apontando a preocupação com a situação vivenciada 

pela Casa de Acolhimento, assim como as providências que vem sendo tomadas pelo poder 

público para saná-las e a necessidade de nova visita, após retorno da Secretaria. 5- INCRIÇÃO 

DA ENTIDADE: Escola de Mães – Após análise da documentação pelas comissões temáticas, 

deliberou-se pelo seu indeferimento já que pelas suas finalidades estatutárias, assim como pelo 

Plano de Ação e Relatório de Atividades, a entidade atua preponderantemente na área da saúde, 

não sendo encaminhada para visita.  Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião e eu, 

Marinelza  da  Silva,  lavrei  a  presente  ata,  que  segue  assinada  por  mim e  pela  presidente.  

Piracicaba, 16 de Maio de 2012.

Marinelza da Silva

Conselheira

Rosimeire Aparecida Bueno Jorge

Presidente 
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