
Reunião Ordinária 20/09/2012

Aos vinte dias do mês de setembro 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 à reunião ordinária 

do Conselho Municipal de Assistência Social com a presença das conselheiras: Maria Cecília Kerches 

de Menezes; Rosimeire Aparecida Bueno Jorge; Márcia Juliana Cardoso Murer; Maria Beatriz Silloto 

Dias de Souza; Marcel Gustavo Zotelli; Vanessa Godoy Chiodi; Augusto Barbieri; Priscilla Fernanda 

Rocha e Marina Montebello Furlan. Justificaram Ausência: Ângela Maria Sturion; Selma Reis; Silvia 

Del Carmen Perez Espinoza Gonçalves.  A presidente deu inicio a reunião e passou a palavra a primeira 

secretária que realizou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos. Em seguida a 

conselheira Cecília discorreu acerca do Orçamento 2013 do Fundo Municipal de Assistência Social, que 

contou com um acréscimo de 10% no recurso municipal  em relação a  2012.  Foi  incluída  também 

dotação orçamentária  para  possibilitar  contratação  de  funcionário  público  com recursos  do PAIF e 

PAEFI, no montante não superior a 60% do total repassado pelo FNAS, conforme determina a lei. Após 

ser colocado em votação o orçamento foi aprovado e deliberado por unanimidade pelo colegiado. Segue 

documento descritivo em anexo. Em seguida a presidente informou a todos de que o Programa contendo 

banco de dados do CMAS e o site com novo layout estão em processo de finalização e ambos serão 

alimentados com informações pela secretária executiva. Em prosseguimento aos trabalhos a conselheira 

Priscilla relatou acerca da visita do plano de acompanhamento realizada junto à entidade Síndrome de 

Dow. Devido à ausência de usuários na data, o colegiado deliberou pela necessidade de uma nova visita 

para o acompanhamento dos mesmos em atividades. Em seguida foi colocado em pauta o oficio enviado 

pela SEMDES, informando que a entidade Fundação Jaime Pereira – FUNJAPE não executa mais o 

Projeto de assistência social em parceria com a SEMDES, o Banco de Alimentos. Como a Entidade 

estava inscrita no presente conselho apenas por desenvolver esse projeto, o colegiado deliberou pelo 

cancelamento  inscrição  da  mesma.  A  entidade  enviou  ainda  para  conhecimento  do  CMAS, 

documentação informando acerca do parecer  do Ministério  da Saúde indicando que a entidade não 

desenvolve  atividades  voltadas  diretamente  à  área  da  Saúde,  que  foi  lida  a  todos  os  presentes. 

Finalizado esse assunto a presidente informou a todos acerca da Deliberação CONSEAS-SP nº18 de 7-

8-2012 que dispõe sobre a alteração do artigo 16 que define os parâmetros Estaduais para a inscrição de 

entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos Municipais de Assistência Social, que altera o período de validade da 

inscrição  para  03  anos,  salvo  os  casos  de  Deliberação  ou  Resolução  especifica  dos  Conselhos 

Municipais de Assistência Social. Este conselho decidiu por encaminhar o documento para a análise 

comissão de legislação para então realizar a deliberação. Finalizando a reunião a conselheira Priscilla 
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convidou a todos a participarem da palestra “Direitos da pessoa com Deficiência, que irá ocorrer dia 

21/09/2012  no  auditório  da  Biblioteca  Municipal  de  Piracicaba.  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 Setembro de 2012.

Vanessa Godoy Chiodi

1º Secretária

Rosimeire Aparecida Ribeiro Jorge

Presidente 
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