
Ata nº 06

Reunião Ordinária - 07/04/2016

Aos Sete (07) dias do mês de Abril de dois mil e dezesseis (2016), na sala de reuniões da Casa dos

Conselhos, situada à Rua Joaquim André número oitocentos e noventa e cinco (895), nesta, às treze

(13)  horas e trinta (30) minutos ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência

Social a qual foi presidida pela presidente deste Conselho, Jacqueline Barros de Campos. Estiveram

presentes os conselheiros: Renata de Oliveira RighetoVitti, Elma Emanuele Silva, Juarez Felix dos

Santos, Maria Hilma de Oliveira Ganzella, Rita de Cássia Zanetti, Paulo Roberto Costa, Rosalina

Martins  de  Oliveira  Castanheira,  Ana Paula  Vioto  Ferraz,  Maíra  Francheschis  Negri,  Fábio  do

Amaral Sanches, Karina Garcia Mollo , Genésio Aparecido da Silva, Ilda Soeli Barbosa Danelon,

Lucy Aparecida Pimentel Santos, Márcia Juliana Cardoso Murer e a secretária executiva Mayara

Carolina  Bueno.  Justificaram  ausência:  Selma  Cristina  Urizzi,  Gilmar  Nunes  Falcão.  Como

convidados: Eliete Nunes Fernandes da Silva secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Ana

Cláudia  Almeida  psicóloga  e  Luana  Bruzasco  de  Oliveira  advogada,  ambas  do  Centro  de

Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência - CRAM.  A presidente Jacqueline,

iniciou  o  expediente  agradecendo  a  presença  da  Secretária  Eliete,  a  qual  fez  uso  da  palavra,

parabenizou a todos pelo trabalho que executam no Conselho e informou sobre a intenção em

transformar a atual gestão do município em Gestão Plena e para tanto gostaria de contar com o

apoio deste Conselho, esclareceu ainda que o setor de Informação, Monitoramento e Avaliação -

IMA virá apresentar o que é Gestão Plena aos conselheiros. Em seguida a presidente solicitou a

leitura  da  ata  da  reunião  ordinária  número cinco (5)  do dia  dez  (10)  de março de dois  mil  e

dezesseis (2016), a qual foi aprovada por todos. Dando sequência ao expediente a presidente passou

a palavra para Luana, para fazer apresentação do Serviço que o CRAM desenvolve. Luana explicou

o  que  é  o  serviço,  como  funciona  e  quem  pode  encaminhar  (recebem  procura  espontânea  e

encaminhamento da rede intersetorial). Contam com equipe composta de uma (1) assistente Social,

uma  (1)  psicóloga,  uma  (1)  advogada  e  um  (1)  auxiliar  administrativo.  Esclarecendo

questionamentos  dos  conselheiros  explicou  que  no  mês  de  janeiro  atenderam  três  (3)  casos,

fevereiro  dez  (10)  casos  e  hoje  já  estão  atendendo trinta  e  um (31)  casos,  sendo o Centro de

Referência de Assistência Social  -  CRAS e a Defensoria  Pública quem mais encaminham. Em

relação  ao  acolhimento,  Luana  esclareceu  sobre  a  importância  do  trabalho  do  CRAM,  e

posteriormente, avaliar se haverá necessidade da implantação de uma Casa de Acolhimento para a
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mulher vítima de violência. A secretária Eliete,  completou dizendo que o acolhimento será em

último caso e  falou  sobre  a  complexidade  do acolhimento  institucional.  Após  apresentação do

CRAM, a presidente agradeceu a equipe e seguiu expediente, solicitando à secretária executiva,

Mayara a exibição do vídeo sobre o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, como o aparelho estava com som baixo, apesar de estar

no  volume  máximo,  não  foi  possível  a  exibição  do  vídeo,  ficando  para  a  próxima  reunião.

Jacqueline explicou sobre a importância de conhecimento sobre o SUAS e a Tipificação para fazer

a análise dos processos das organizações da sociedade civil inscritas no CMAS. Karina reafirmou a

importância  e  acrescentou  a  resolução  número  trinta  e  quatro  (34)  do  Ministério  de

Desenvolvimento Social  -  MDS, que trata  sobre  a  habilitação e  reabilitação  para  pessoas  com

deficiência. Jacqueline solicitou que Ilda Soeli Danelon explicasse sobre a importância em adequar

os serviços que atendem as pessoas com deficiência para Centro Dia. Soeli sugere que as entidades

pensem sobre o assunto e esclarece que precisará de mais tempo na pauta para abordar a questão,

ficando  para  outra  oportunidade.  Maíra  informou  que  a  secretaria  está  com uma comissão  de

estudos sobre a temática. Juarez sugeriu que o CMAS envie, via e-mail, informações sobre onde

encontrar  (pesquisar)  os  temas  que  serão  objetos  de  pauta.  Dando  sequência  ao  expediente  a

presidente solicitou que os conselheiros que efetuaram a visita no dia vinte e quatro (24) de março

de dois mil  e dezesseis  (2016) aos serviços públicos informassem sobre as mesmas: Centro de

Referência Especializado de Assistência Social CREAS I e II e CRAS Centro, após explanação dos

conselheiros sobre as visitas discutiu-se sobre o artigo número quarenta e seis (46) do Regimento

Interno, que discorre sobre o comparecimento, ausências justificadas ou não dos conselheiros em

reuniões. Definiu-se que o CMAS enviará oficio ao Conselho Coordenador das Entidades Civis de

Piracicaba solicitando informações sobre seu funcionamento e sua representatividade. Ainda dando

sequência ao expediente a presidente leu as o ofício nº 387/2016 da Semdes sobre as deliberações

14 e 15 da X Conferência Municipal de Assistência Social, leu também o ofício do Fórum Estadual

de Trabalhadores do Sistema único de Assistência Social de São Paulo - FETSUAS sobre sugestões

de Implantação no CMAS de deliberações aprovadas na X Conferência Nacional de Assistência

Social.  Karina  reforçou  a  importância  de  criação  do  fórum  dos  trabalhadores  do  SUAS  de

Piracicaba.  II -  Ordem do Dia: a)  Indicação de Assistente Social  para homenagem no “Dia do

Assistente  Social”,  foram  indicadas  pelas  organizações  sete  (7)  assistentes  sociais:  Andréia

Aparecida Stabelin representante do Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos da

Infância  –  CRAMI;  Aparecida  Lizânia  de  Lima  Albino  representante  do  Centro  Social  de

Assistência e Cultura São José – CESAC; Fernanda Oste Silva representante da Casa do Bom
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Menino  –  CBM;  Lucy  Aparecida  Mazeto  Pimentel  Santos  representante  do  Espaço  PIPA –

Sindrome de Down; Magali Aparecida de Oliveira Santos representante da Associação Franciscana

de Assistência Social  Madre Cecília – Lar Escola; Raquel Aguiar Araújo representante da Legião

da Boa Vontade – LBV e Renata de Oliveira Righetto Vitti representante do Lar Franciscano de

Menores. Foram lidos os breves currículos das candidatas e após votação secreta assistente social

Lucy liderou a votação. A apuração dos votos: Lucy - quatro (4); Aparecida - três (3); Renata - dois

(2), Andréia – um (1) e Fernanda, Magali e Raquel – zero (0) votos. O CMAS fez a escolha de

assistente social que está atuando nas organizações e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social fez a escolha de assistente social que está atuando nos serviços públicos, elegendo a Maria

Aparecida  Parede  Garcia  Arruda Mariano.b)  Reformulações  de Comissões  Temáticas,  todos os

conselheiros concordaram em incluir os conselheiros suplente nas comissões. Com a reformulação

as  comissões  ficaram  assim  compostas:  Políticas  Públicas:  Jacqueline,  Ilda  Soeli,  Ana  Paula,

Karina, Juarez e Lucy; Justiça e Legislação: Andréia, Selma, Paulo, Fábio, Gilmar e Maria Hilma;

Finanças:  Paulo,  Márcia,  Rosalina,  Rita,  Elma e Gilmar;  Alteração de Legislação e  Regimento

Interno: Andréia, Maíra, Maria Hilma, Paulo e Fábio; Bolsa Família: Jacqueline, Renata, Selma,

Márcia,  Lucy e Maria  Hilma.  III-  Informes:  a)  Conselho Municipal  de Segurança Alimentar  e

Nutricional – COMSEA convoca a sociedade civil para eleição de nova gestão (2016/2018),  no dia

dezenove (19) de abril às quatorze (14) horas na Casa dos Conselhos; b) Conselho Nacional de

Assistência Social – CNAS realiza processo eleitoral da sociedade civil; c) Convite da Secretaria

Municipal  de  Governo  –  Conselho  Municipal  Orçamento  Participativo  na  reunião  de  Pleária

Regional Centro nos dias vinte e cinco (25) e vinte e seis (26) de abril de dois mil e dezesseis.

  

Maria Hilma de Oliveira Ganzella Jacqueline Barros de Campos
                        2ª Secretária     Presidente 
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