
Reunião Ordinária do dia 19/07/2012

Aos dezenove 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: Andreia Golinelli;  Maria 

Beatriz Silloto Dias de Souza; Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves, Maria Cecília Kerches de 

Menezes; Marcel Gustavo Zotelli; Cecília Soares; Augusto Barbieri.  Justificaram ausência ; Rosimeire 

Aparecida  Bueno  Jorge;  Vaine  Regina  Spadotto;  Márcia  Juliana  Cardoso  Murer;  Marlene  Cordeiro 

carvalho de Souza;  Selma Reis;  Vanessa Godoy Chioddi;  Priscilla  Fernanda Rocha,  Isabel Maria  da 

Silva. Dando inicio a reunião a vice presidente informou que ela, e a segunda secretaria assumiriam as 

atribuições da presidente e da primeira secretária, respectivamente, considerando a ausência das mesmas 

neste dia.  Em seguida foi lida a ata do dia cinco de julho de dois mil e doze e aprovada por todos.  

Seguindo  a  pauta  do  dia  a  representante  da  Semdes,  Márcia  Conceição  Justino,  apresentou  o 

Demonstrativo Físico/Financeiro  de 2011 (dois mim e onze), que após suas explicações foi aprovado por 

todos. Sílvia sugeriu que no próximo ano o município encaminhe a  prestação de contas do Governo 

Federal previamente para os conselheiros analisarem e Cecília esclareceu que a data é fornecida pelo 

MDS. Posteriormente foi lido o relatório do cumprimento do objeto, que na sua apresentação surgiram 

algumas duvidas na redação, que foram esclarecidas  pela Cecília,  que se comprometeu em refazer  a 

redação  e  reenviar  ao  CMAS,  para  maior  clareza  do  referido  documento.  Tendo  em  vista  que  as 

alterações não provocarão mudanças no teor do documento o mesmo foi aprovado pelo CMAS.   Beatriz 

fez destaque a realização do Fórum dos Conselhos e que o mesmo contempla um Portal com dados de 

todos conselhos municipais. Sílvia informou que o CMAS. na figura de sua Secretária Executiva, está 

participando do processo e verificando a possibilidade do site do CMAS ser inserido nesse Portal. Em 

seguida  foi  apresentado  o  Plano  2012  (dois  mil  e  doze)  do  SUAS/Web  que  foi  aprovado  por 

unanimidade.  Andréia  questionou a capacitação oferecida  pelo Conseas,  onde teve  a  participação de 

Sílvia, Cecilia e Natália. Sílvia sugeriu que seja pauta da próxima reunião. Com relação a capacitação das 
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entidades,  com  objetivo  de  informá-las  dos  critérios  necessários  para  adequação  ao  SUAS,  Cecília 

apresentou a proposta da Semdes de ser realizada em dois grupos com doze horas cada um. Andréia disse 

ser importante abordar também a necessidade de adequar o estatuto, no que tange a missão e seu trabalho 

na  prática.   Considerando  a  hora  avançada,  Sílvia  solicitou  que  a  deliberação  sobre  a  inscrição  do 

Conselho Central Norte e do acompanhamento da Pia União de Santo Antônio ficassem para a próxima 

reunião, que será realizada em dois de agosto de dois e doze. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se 

a reunião e eu, Maria Cecília K. de Menezes, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 

vice-presidente. Piracicaba, 19 de julho de 2012.

Maria Cecília Kerches de Menezes

2º Secretária

Sílvia Del Carmen Perez Espinoza Gonçalves

Vice - Presidente 

Rua: Joaquim André, 895 – 13400-850 – 3434.0461 – 34347137 cmas@piracicaba.sp.gov.br Piracicaba- SP2

 


