
Reunião Extraodinária do dia 23/02/2012

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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: Andréia Golinelli;  Marcel Gustavo Zotelli;  Rosimeire Aparecida Bueno Jorge; 

Selma Reis; Gentil Benedito Canuto Junior; Maria Beatriz Silloto Dias de Souza; Ângela Maria 

Sturion; Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves; Márcia Juliana Cardoso Murer e Maria 

Cecília Kerches de Menezes;. Justificaram ausência - Vaine Regina Spadotto; Vanessa Godoy 

Chiodi; Augusto Barbieri;  Maria Isabel Silva; Marinelza da Silva. Esteve como ouvinte - Ana 

Mara C. de Souza. A presidente deu inicio a reunião cumprimentando todos e, após a leitura e  

aprovação da ata do dia 16/02/2012, passou a palavra para Conselheira Márcia, que solicitou ao 

CMAS a  divulgação  de  vagas  existentes  no  Programa  “Viva  Leite”.  A  Presidente  sugeriu 

socializar a informação à Proteção Social Básica, para que a mesma divulgue nas unidades dos 

CRAS, o que foi aprovado por todos. Em seguida a segunda Secretária realizou a leitura do 

oficio circular do Conseas de numero sete de dois mil e doze, no qual dá ciência ao CMAS que 

os  municípios  do Estado de São Paulo irão ser contemplados neste exercício com recursos 

financeiros oriundos de saldos remanescentes apurados após do encerramento de dois mil  e 

onze.  Informou  ainda,  que  o  repasse  será  fundo  Estadual  a  fundo  Municipal.  Para  maior 

esclarecimento dos conselheiros a Secretaria Executiva deste Colegiado irá repassar o referido 

documento, bem como a Resolução SEDS número quinze de dois mil e onde, que trata sobre o 

mesmo assunto, por e-mail. Atendendo a pauta do dia, a Presidente fez a leitura dos objetivos 

do Plano de Acompanhamento, destacando que o referido documento necessita ser publicado 

por meio de resolução, lembrando que até o momento está disponível no site do CMAS. Após 
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varias  discussões,  chegou-se  num  consenso  que  a  palavra  “avaliar”  será  substituída  por 

“fiscalizar”, ficando o objetivo geral assim redigido: “Estabelecer critérios e procedimentos para 

o  Processo  de  Acompanhamento  e  Fiscalização  da  Rede  de  Serviços  Socioassistenciais  do 

Município, de forma sistemática e contínua”.  Dando continuidade aos trabalhos a Presidente,  

considerando que quatro entidades já protocolaram sua documentação no CMAS, sugeriu que 

fosse antecipado o cronograma de execução do Plano, iniciando imediatamente a analise dos 

documentos. Informou ainda, que o numero de inscrição atual é de dezesete entidades e seis 

projetos. Com relação necessidade de criar um banco de dados para armazenar as informações, 

Rosi sugeriu ter como referencia o Modelo de Relatório de Visita, A sugestão da Presidente foi  

aceita  por  todos.   Com relação  aos  serviços  públicos,  foi  pactuado  que  a  fiscalização  dos 

mesmos  se  dará  por  amostragem.  Ao  ser  questionada  pelo  mapeamento  da  rede,  Cecília 

informou que o CMAS dispõe de senha para acesso no Cadastro Suas, onde o município tem 

alimentado os dados. Assim, a Secretaria Executiva ficou de acessar esse cadastro e levantar as 

informações existentes. Seguindo a pauta do dia foi discutida a realização da Audiência Publica.  

A  conselheira  Silvia  propôs  que  a  mesma  se  pautasse  nas  demandas  da  XIII  Conferência 

Municipal de Assistência Social, que foi aprovado por unanimidade. Assim, foi agendado uma 

reunião exclusiva para discutir as referidas proposituras, para o dia primeiro de março p.f. Nada 

mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião e eu, Maria Cecília Kerches de Menezes, lavrei 

a presente ata, que segue assinada por mim e pela presidente. Piracicaba, 23 de Fevereiro de 

2012.

Maria Cecília Kerches de Menezes

 Primeira Secretária

Rosimeire Aparecida Bueno Jorge

Presidente
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