
Reunião Ordinária do dia 20/06/2012

Aos vinte dias do mês de junho 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: Maria Cecília Kerches de Menezes; 

Marinelza da Silva; Rosimeire Aparecida Bueno Jorge; Márcia Juliana Cardoso Murer; Ângela Maria 

Sturion; Andréia Golinelli; Vanessa Godoy Chiodi; Augusto Barbieri; Vaine Regina Spadotto; Priscilla 

Fernanda  Rocha;  Silvia  Del  Carmen  Peres  Espinosa  Gonçalves;  Regina  da  Costa.  Justificaram 

Ausência: Selma  Reis;  Marcel  Gustavo  Zotelli;  Maria  Beatriz  Silloto  Dias  de  Souza;  Marina 

Montebello Furlan; Isabel Maria da Silva. A presidente Rosimeire iniciou a reunião com a leitura das 

atas de 16/de maio de dois mil e doze, realizada pela conselheira Marinelza e ata do dia trinta de maio 

de  dois  mil  e  doze,  pela  conselheira  Cecília,  ambas  foram aprovadas  com algumas  ressalvas.  Em 

prosseguimento a reunião com os Informes a presidente realizou a leitura do oficio resposta enviado 

pelo Instituto FORMAR em justificativa ao oficio nº 028/2012 enviado pelo CMAS após a visita de 

acompanhamento,  a  entidade  reconhece  a  ausência  de  acessibilidade  do  novo  prédio  e  aponta  a 

construção de uma segunda fase, que visa além da ampliação, sanar essa problemática. Em seguida a 

presidente informou sobre o curso de captação de recursos que está sendo realizada pela ONG Pira 21 

em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba – ACIPI, a conselheira Cecília e a 

secretaria executiva estarão realizando suas inscrições para a representação do conselho nesse evento. A 

conselheira Cecília solicitou a palavra, que foi concedida pela presidente. Cecília sugeriu que as visitas 

de acompanhamento sejam realizadas sempre por um conselheiro que já tenha visitado a entidade 

anteriormente,  o  que  possibilitaria  uma  visão  continuada  da  evolução  ou  não  da  organização, 

fortalecendo o parecer. A Conselheira Andréa ressaltou ainda a necessidade de envio de documento do 

CMAS endereçado  as  instituições  onde os  conselheiros  trabalham justificando a  necessidade da 

presença dos mesmos nas visitas de acompanhamento. Ambas as propostas foram aprovadas pelo 

pleito.  Lar Franciscano de Menores -  após a apresentação do TAC, novo plano de ação 2012, do 
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protocolo de entrada do projeto de construção da nova casa destinado aos acolhidos junto a Secretária 

de  Obras  e  do  parecer  da  visita  realizada  pelo  CMAS  á  entidade,  e  não  constatada  nenhuma 

irregularidade  o  pleito  decidiu  por  deliberar  a  inscrição  da  entidade  atrelada  a  apresentação  do 

cronograma da obra ao CMAS - a entidade será oficializada com tais orientações. Em continuidade aos 

trabalhos a presidente colocou em pauta o Plano de Ação do Governo Federal, que será discutido na 

próxima reunião junto à prestação de contas, por sugestão da conselheira Cecília.  Recurso adicional 

PMAS  -  A  deliberação  dos  recursos  adicionais  direcionadas  as  entidades  Lar  dos  Velhinhos  de 

Piracicaba e Associação de Assistência Social Betel ficou atrelada à adequação dos recursos humanos à 

NOB-RH SUAS, foi identificado que o quadro de funcionários do Betel não se enquadra integralmente 

a nova legislação do SUAS, pela falta de um profissional de psicologia. O repasse do recurso somente  

será efetuado se a entidade em questão apresentar a SEMDES o cronograma de desembolso para a 

contratação do profissional até a data de 22 de junho de 2012. O pleito deliberou então, que caso isso 

não ocorra o recurso adicional será repassado integralmente para o Lar dos Velhinhos, ficando aprovado 

o  PMAS  2012. Centro  de  Integração  Empresa  Escola  –  CIEE  Após  análise  minuciosa  da 

documentação apresentada,  visita in-loco e consulta a órgãos como a SEMDES e o CNAS o pleito 

definiu por deferir tal solicitação, respaldado pela Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 – 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias. A entidade será informada por meio de oficio de tal 

deliberação. Em prosseguimento ás atividades, foi deliberado pelo pleito que os resultados da pesquisa 

acerca da utilização e conhecimento do Guia de Saúde entrará em pauta na próxima reunião da mesa 

diretora. Em seguida a conselheira Andréa sugeriu que seja encaminhado oficio ao CNAS e CONSEAS 

solicitando  esclarecimentos  acerca  de  como  deve  ser  organizada  a  Audiência  pública  anual,  o 

colegiado deliberou por enviá-lo.  NUPRON – após visita a instituição no dia 11 de junho de 2012, o 

CMAS enviará oficio à entidade recomendando que, o plano de ação 2012 seja colocado em prática em 

sua integralidade, ressaltando a importância da articulação junto à rede socioassistencial do município e 

posteriormente solicite nova visita do CMAS. Instituto RUMO, devido à ausência de atividades com 

os beneficiários no dia da realização da visita o colegiado deliberou pela realização de uma nova visita 
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para posterior deliberação. Ficou agendada a reunião da Comissão de Políticas Publicas para o dia 

03 de julho de 2012 e 14 horas na casa dos conselhos.  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, 20 de Junho de 2012.

Vanessa Godoy Chiodi

1º Secretária

Rosimeire Aparecida Bueno Jorge

Presidente 
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