
Reunião Ordinária 20/12/2012

Aos vinte dias do mês de dezembro 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 dos conselheiros:  Augusto Barbieri;  Maria Cecília  Kerches de Menezes; 

Silvia Del Carmen Perez Espinoza Gonçalves;  Maria Beatriz  Silloto Dias de Souza; Márcia Juliana Cardoso 

Murer;  Vanessa Godoy Chiodi;  Andréia Golinelli;  Priscilla  Fernanda Rocha; Vaine Regina Spadotto; Marcel  

Gustavo Zotelli e Rosimeire Aparecida Bueno Jorge.; Cecilia Soares; Elisete Sueli Compagnol Jodal, Fabiana 

Letícia  Jodal  e  Selma  Reis  Justificou  a  Ausência:  Ângela  Maria  Sturion.  A  presidente  iniciou  a  reunião 

informando a todos acerca da saída da conselheira Sílvia que devido ao fechamento das Faculdades Integradas 

Maria Imaculada de Piracicaba teve que se desligar do cargo de vice-presidente e a agradeceu pela dedicação 

durante o período que esteve no CMAS. Em seguida, a conselheira Sílvia também agradeceu ao conselho pela  

acolhida. Devido a esse desligamento, a presidente ressaltou a necessidade de se rever a mesa diretora na primeira  

reunião dia 17/01/2013 (dezessete de janeiro de dois mil e treze). Em seguida a presidente passou a palavra à  

primeira secretária que realizou a leitura das atas dos dias 21/11/2012 (vinte e um de novembro de dois mil de  

doze) e 14/12/2012 (quatorze de dezembro de dois mil doze), que foram aprovadas por todos sem ressalvas.  Em  

prosseguimento  aos  trabalhos  a  conselheira  Cecília  Kerches  realizou  a  apresentação  dos  Projetos  a  serem 

financiados pelo Fundo Municipal de Assistência Social em 2013; Que apresentaram algumas divergências no 

valor dos recursos em relação aos projetos previstos e aprovados no PMAS, devido à contingência de recursos  

deliberada pela Prefeitura Municipal de Piracicaba no valor de 10% para os projetos executados diretamente pelo 

poder público e de 05% no valor do repasse para entidades de assistência social. Fato esse que demandou um novo 

estudo por parte da SEMDES para viabilizar o remanejamento dos recursos, que resultou na redução do período  

de  execução  (12  meses  para  06  meses)  do  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Especializado  a  famílias  e 

indivíduos  -  SEAS,  atualmente  desenvolvido  por  cofinanciamento  intermediado  pelo  Centro  de  Registros  e 

Atenção aos Maus Tratos na Infância  de Piracicaba – CRAMI, entidade que assumirá  o serviço somente no  

primeiro semestre de 2013. Cecília destacou ainda alguns pontos como: Será mantido o adicional de 10% no  

repasse de recurso para os projetos executados por entidades sociais; Se comprometeu a viabilizar uma senha do  

GESCON para o CMAS; A data prevista para a assinatura dos convênios financiados pelo Fundo Municipal de  

Assistência  Social  é  de  15/01/2013 ás  17h no  Auditório  do Museu da  Água.  Os  projetos  apresentados  e  as 

alterações  realizadas  foram  aprovados  e  deliberados  pelo  colegiado.  Finalizada  a  pauta,  iniciou-se  a  

confraternização de final de ano do CMAS. 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 Dezembro  

de 2012.
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