
Reunião Ordinária do dia 30/05/2012

Aos trinta 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: Angela Maria Sturion, Selma Reis, Maria Beatriz 

Silloto Dias de Souza, Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves, Maria Cecília Kerches de Menezes e a 

funcionária da Semdes Fabiana Menegon de Campos. Justificaram ausência: Márcia Juliana Cardoso Murer, 

Marcel Gustavo Zotelli, Vaine Regina Spadotto; Rosimeire Aparecida Bueno Jorge, Vanessa Godoy Chiodi, 

Marinelza da Silva, Andréia Golinelli, Rodrigo Prado Marques, Marina Montebello Furlan. A Vice Presidente, 

assumindo a coordenação dos trabalhos neste ato, deu inicio a reunião justificando a ausência da senhora 

presidente e a necessidade de antecipar a da data reunião ordinária pelo motivo do prazo do CMAS referendar 

o aceite das expansões socioassistenciais dois mil e doze na plataforma do  MDS encerrar em primeiro de 

junho.  A Vice - Presidente ressaltou que nesta data o CMAS foi informado da prorrogação do referido  prazo 

para o dia  oito  do mesmo mês.  Fabiana  informou então,  que Piracicaba  foi contemplada  com:  mais  dois 

Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e 1 Serviço de Acolhimento para Pessoas em 

Situação de Rua. Com relação aos PAIF’s a Semdes propõe que sejam realizados nos CRAS Novo Horizonte e 

São José,  uma vez que já foram contemplados os Cras  Jardim São Paulo,  Vila  Sonia   e  Mário Dedini.  

Esclareceu ainda, segundo orientações do MDS, os municípios que já recebiam recursos do PAC II para oferta 

de serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua antes da expansão, como é o caso de Piracicaba, 

também  deveriam  preencher  o  Termo  de  Aceite  para  esse  serviço,  considerando  que  a  lógica  do 

cofinanciamento para o referido serviço passou a ser baseada  na capacidade de atendimento, desta forma a 

Semdes optou para até 100 (cem) atendimentos/mês. O CMAS questionou a representante da Semdes sobre o 

recurso já destinado para os serviços PAIF no orçamento municipal para atender os projetos: Desenvolvimento 

de Habilidades e Gerações e a mesma respondeu que ficará no orçamento para possíveis emergências que 

poderão surgir no decorrer do ano.  Diante disso, o CMAS irá verificar em setembro a existência de saldos no 

orçamento municipal e o destino. A conselheira Ângela aventou a possibilidade de incremento em oficinas 

terapêuticas para a população em situação de rua, já que o recurso, com essa nova lógica, irá passar de dez mil  

para vinte  mil  reais  por  mês.  Cecília  destacou que  o Projeto já  desenvolve  oficinas  e,  refletindo sobre a 

sugestão de Ângela, disse que da forma que estão organizadas as visitas nas entidades os conselheiros não 

adquirem conhecimento pormenorizado sobre as atividades dos projetos, sugerindo que os mesmos fossem 

distribuídos por conselheiros para efetivo acompanhamento. Assim, já ficaria definido nos momentos de visita. 

Devido  a  significativa  ausência  de  conselheiros  nesta  reunião,  achou-se  melhor  que  esse  assunto  fosse 

deliberado posteriormente, embora tenha tido boa aceitação pelos presentes. Em seguida, autorizada pela Vice-

Presidente, Fabiana apresentou as inconsistências, apresentadas pelo Sistema Web, na Prestação de Contas de 
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dois mil e dez, bem como as respostas da Semdes: 1) O Piso BPC na Escola - questionário a ser aplicado não 

foi executado, conforme consta no demonstrativo sintético.  Resposta da Semdes:   Apesar de não ter  sido 

utilizado o recurso federal, o mesmo foi executado com recursos próprios, não havendo descontinuidade das 

ações; 2) O Piso Fixo de Media Complexidade – II não foi executado, conforme consta no demonstrativo 

sintético. Resposta da Semdes: Apesar de não ter sido utilizado o recurso federal, o mesmo foi executado com 

recursos próprios, não havendo descontinuidade das ações. 3) O Piso Fixo de Media Complexidade - IV - 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua não foi executado, conforme consta no demonstrativo 

sintético. Resposta da Semdes: Em razão do repasse ter sido efetuado no final do exercício, não houve tempo 

hábil para a execução dos pisos. O CMAS questionou a resposta do item três e Cecília esclareceu que o Centro 

Pop  foi  implantado  posteriormente,  ou  seja,  em  primeiro  de  março  de  dois  mil  e  onze.  Após  os 

esclarecimentos, o CMAS deliberou favorável as respostas do Gestor. Na seqüência a  conselheira Silvia deu 

ciência a todos sobre o  email da DRADS quanto a necessidade de informar as entidades sobre a inscrição no 

Cadastro do Governo do Estado de São Paulo (Cadastro Estadual de Entidades - CEE), tendo em vista ser pré 

requisito  para receberem recursos dessa esfera de governo.  Ficou decidido que a  Secretária  Executiva  do 

CMAS fará uma busca no site da Corregedoria Geral da Administração e de Convênios do Estado – CRCE 

para identificar as entidades inscritas no CMAS que não estão no CEE e informá-las. 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, 30 de Maio de 2012.

Maria Cecília K. Menezes

2º Secretária

Sílvia Del Carmen Perez S. Gonçalves

Vice - Presidente 
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