
Ata nº 01

 Reunião Ordinária – 05/01/2017

Aos cinco  (05) dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (2017), 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  pelo  presidente  Fábio  do  Amaral  Sanches.  Estiveram

presentes  os  conselheiros: Gilmar  Nunes  Falcão,  Jacqueline  Barros  de  Campos,  Mara  Luciete

Zanini da Silva, Márcia Juliana Cardoso, Maria Hilma Oliveira Ganzella, Paulo Roberto Costa e a

Secretaria Executiva Mayara Carolina Bueno. Como convidadas Natália Germano (psicóloga) e

Jacqueline  Fonseca  Martins  (assistente  social)  representantes  do  Centro  de  Referência

Especializado de Assistência Social – CREAS I e Ariane Tonon Soave Rodrigues (assistente social)

CREAS II. Justificaram ausência Ana Paula Vioto Ferraz, Andréia Golinelli, Janete Celi S. Sanches,

Juarez Felix Santos, Karina Garcia Mollo, Kátia Maria Paschoalini, Lúcia Cristina O. Santini, Lucy

Aparecida P. Santos, Renata de Oliveira Righeto Vitti, Rosalina M. O. Castanheira e Telma Regina

P. Souza. A reunião teve início em segunda chamada às quatorze (14) horas em virtude de falta de

quorum.  O  presidente iniciou  a  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos  e  solicitou  que  as

convidadas tomassem lugar à mesa com os conselheiros. A conselheira Maria Hilma aproveitando a

presença das representantes das equipes técnicas dos CREAS, indagou sobre a questão da demanda

reprimida no serviço, o assunto foi discutido anteriormente em conferências municipais e reuniões

do  CMAS.  A assistente  social  Ariane  (CREAS  II)  informou  que  o  CRAS e  o  CREAS  estão

analisando em conjunto,  através  de um grupo de trabalho que  realizará  triagem dos casos  em

demanda reprimida. Relatou também que abuso sexual de crianças e adolescentes não ficam em

demanda reprimida, pois são prioridades de atendimento e mesmo que as duplas de profissionais

tenham seus vinte (20) casos em atendimento realizam remanejamentos. Após os esclarecimentos o

presidente iniciou o expediente:  a)  Leitura  do Informe nº  01/2016 de  dezembro de dois  mil  e

dezesseis  (2016)  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  –  CNAS,  com  as  primeiras

orientações para a 11ª Conferência Nacional de Assistência Social,  cujo o tema é “Garantia de

direitos no fortalecimento do SUAS”. O documento informativo encaminhado trata da importância

da acessibilidade nos espaços em que será realizada a conferência municipal. O CMAS criou em

outubro do ano passado a Comissão Temática da Conferência e seus encontros mensais para este
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ano já  estão  previamente  agendados  e  os  conselheiros  participantes  informados  via  e-mail.  Os

conselheiros acordaram que o tema para a conferência deverá ser publicizado neste mês entre os

equipamentos  públicos  de  Piracicaba  e  organizações  privadas  para  que  seja  possível  o  melhor

aprofundamento do assunto e discussões mais argumentativas no evento. Outro assunto levantado

entre a conselheira Márcia e a Secretária Executiva Mayara foi a divulgação do evento através da

Comissão  Local  de  Assistência  Social  –  CLAS,  como  é  feito  nas  conferências  da  saúde.  A

conselheira Jacqueline relata que a primeira CLAS está em processo de formação no Centro de

Referência  de  Assistência  Social  –  CRAS  Jardim São  Paulo,  portanto  não  será  possível  essa

articulação  e  que  neste  mês  reforçará  este  informe  em reunião  de  coordenação  de  CRAS.  c)

Apresentação do vídeo sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS com a entrevistada

Denise  Collin  no  ano  de  dois  mil  e  nove  (2009)  que  na  ocasião  era  Secretária  Nacional  de

Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). O vídeo

está  disponível  no  canal  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Agrário  –  MSDA:

www.youtube.com/watch?=Ettuivopsw foi acessado em 05/01/2017. O intuito da exibição do vídeo

foi dar uma visão mais abrangente e explicativa do SUAS aos conselheiros e instigar o tema para a

conferência  municipal.  d)  Leitura  do  ofício  nº1945/2016  DPSB/SEMDES  referente  ao

encaminhamento  do  Plano  de  Ação  2016  do  Departamento  de  Proteção  Social  Básica.  Os

conselheiros entenderam que o material enviado é de grande relevância e foi sugerido que seja

publicizado  e  disponibilizado  via  online  para  todos  os  interessados.  A conselheira  Jacqueline

relatou  que  no  livro  “Biografia  de  uma  Gestão”  lançado  em 2016  por  Eliete  Nunes  da  Silva

Secretária Municipal do Desenvolvimento Social – SEMDES outros planos são citados e também

deveriam ser publicizados online. O CMAS encaminhará ofício para a Secretaria reconhecendo a

importância deste trabalho dentro do SUAS na cidade e sugerir sua veiculação nos equipamentos

públicos entre outros. Ordem do dia: a) Agendamento de reunião extraordinária em janeiro e de

pauta exclusiva ao Departamento de Informação,  Monitoramento e  Avaliação – IMA/SEMDES

para  a  apresentação  da  prestação  de  contas  do  segundo  semestre  e  anual  (2016)  dos  recursos

Estaduais, conforme solicitado em e-mail. A reunião foi agendada para o dia vinte e seis (26) de

janeiro às treze (13) horas e trinta (30) minutos. b) Aprovação do Plano de Acompanhamento 2016

das organizações inscritas no CMAS. No ano de dois mil  e  dezesseis  (2016) foi  realizado um

levantamento e constatou-se que das vinte e cinco (25) organizações inscritas (contendo serviços

públicos  e  privados),  vinte  (20)  foram  visitadas  pelos  conselheiros  tendo  seus  documentos

analisados, aprovados e que serão publicados em resolução nesta data. As cinco organizações que

não foram visitadas no ano anterior serão no dia doze (12) de janeiro para o encerramento do
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trabalho  das  Comissões  Temáticas.  Neste  mês,  o  CMAS,  tem a  incumbência  de  analisar  duas

solicitações  de  novas  inscrições.  Ainda,  duas  organizações  serão  convocadas  para  prestarem

maiores informações sobre seus serviços. Foi aprovada por unanimidade que a Associação Crianças

do Brasil  em Piracicaba – Menina dos Olhos de Deus terá sua inscrição cancelada,  tão logo a

entidade oficialize ao CMAS sua decisão de encerrar as atividades,  o que será provocado pelo

conselho via ofício. Conforme informação da Secretaria e do CMDCA, em virtude de encerramento

do serviço, os atendidos do local foram remanejados. c) Replanejamento das ações das Comissões

Temáticas  referente  a  análise  de  documentações  do  Plano  de  Acompanhamento  2017.  No ano

anterior  foi  definido  entre  os  conselheiros  que  a  segunda  reunião  do  mês  seria  destinada  aos

trabalhos das comissões (interno), salvo alguma eventualidade, porém a demanda de atividades foi

maior do que o tempo disponível em reuniões e além das visitas, as análises dos processos foram

realizados em dias  e  em horários  extras.  O CMAS entende que é necessário reorganizar  essas

atividades  dentro  do  tempo  estipulado  para  a  participação  no  conselho.  Foi  acordado  pelos

conselheiros  que  não  serão  realizadas  visitas  no  primeiro  semestre  de  2017  em  virtude  dos

preparativos para a conferência municipal,  a não ser em casos especiais. O presidente sugere a

realização de formulários eletrônicos para o preenchimento do Plano de Ação 2017 e Relatório de

Atividades  2016  que  facilitarão  o  trabalho  tanto  das  organizações,  assim  como  o  tempo  das

Comissões  Temáticas  será  otimizado.  Será  analisada  a  possibilidade  de  desenvolver  uma nova

ferramenta do CMAS e o assunto será trazido para ser discutido em reunião. Informe: a) 2ª Reunião

da Comissão Intersetorial entre os conselhos: CMAS, CMDCA, COMDEF, CME e CMS e entre as

organizações/serviços: Lar Franciscano, Casa do Bom Menino, República Acolhedora e Núcleo de

Apoio Social “Novos Caminhos”, que acontecerá no dia 20/01 às treze (13) horas e trinta (30)

minutos na Casa dos Conselhos. Não havendo mais nada a tratar o presidente encerrou a reunião e

eu,  Mara  Luciete  Zanini  da  Silva,  lavrei  a  presente  ata,  que  segue  assinada  por  mim e  pelo

presidente. Piracicaba, cinco (05) de janeiro de dois mil e dezessete (2017). 

Mara Luciete Zanini da Silva Fábio do Amaral Sanches
1 ªSecretária   Presidente 
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