
Reunião Extraordinária do dia 22/03/2012

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 extraordinária do Conselho Municipal de  

Assistência Social com a presença dos conselheiros: Rosimeire Aparecida Bueno Jorge; Vanessa Godoy Chiodi; Vaine 

Regina Spadotto; Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves; Maria Cecília Kerches de Menezes; Selma Reis; Priscilla  

Fernanda  Rocha;  Marcel  Gustavo  Zotelli;  Augusto  Barbieri  e  Marinelza  da  Silva.  Justificaram  a  ausência:  Andréia  

Golinelli, Márcia Juliana Cardoso Murer, Patrocínio Lemos de Jesus; Gentil Benedito Canuto Junior; Ângela Maria Sturion,  

Maria Beatriz Silloto Dias de Souza e Maria Isabel Silva.   A presidente deu inicio a reunião e  em seguida a conselheira 

Cecília discorreu acerca das devolutivas com as inconsistências apontadas no PMAS – Plano Municipal de Assistência 

Social, pela DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, que se resumem: na ausência do e-mail  

para contato de alguns profissionais coordenadores de Instituições, na discordância entre o número de profissionais de nível  

superior de uma determinada Entidade Social (descrevem-se três e apontam-se somente dois profissionais – caracterizando-

se em um possível erro de digitação). Foi questionada ainda a tabela onde, constam os repasses feitos ás Entidades pela  

SEMDES. Cecília explicou que os valores que constam nessa tabela são o total empenhado á cada Instituição e não o valor  

fracionado que já foi  repassado a cada uma delas.  Diante de tais  esclarecimentos,  o colegiado definiu por aprovar as  

correções  das inconsistências  do PMAS apontadas pela DRADS por  meio  do Artigo 1º da Resolução de nº 04/2012.  

Posteriormente foi colocada em pauta a necessidade de se aprovar o destino da ampliação de recursos do Estado. O setor de  

Informação, Monitoramento e Avaliação da SEMDES apresentou um estudo minucioso que demonstrou a necessidade de 

aplicação de recursos nos abrigos de idosos, demonstrando a quantidade atual e a perspectiva de atendimento de idosos que 

se enquadram como público da assistência social (com renda de 0 a 01 salário mínimo) nos abrigos, e a porcentagem da  

contribuição com recursos do poder público á essas Instituições. O apoio passará: Lar dos Velhinhos - de 33,88% no total  

de gastos anuais para 44,54% e Associação Social Betel – de 32,24% para 44,71%. Considerando o panorama de recursos 

financeiros  apresentados  pelo  IMA e  vislumbrando que os  abrigos possam garantir-se  em consonância  com a Norma 

Operacional  Básica  de  Recursos  Humanos  NOB-RH/SUAS,  que  determina  a  equipe  de  referência  dos  serviços 

socioassistenciais. O CMAS aprovou o repasse proposto no valor de R$ 350.859,06 destinado á Longa Permanência para 

idosos – ILP´s,  sendo R$250.859,60 para  o Lar  dos  Velhinhos de Piracicaba e  R$ 100.000,00 para  a Associação de  

Assistência Social  Betel,  desde que seja cumprida a NOB-RH/SUAS,  por meio  da Resolução Nº 04/2012.  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, 22 de Março de 2012.
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