
Ata nº 02

 Reunião Extraordinária – 19/01/2017

Aos dezenove  (19) 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  extraordinária  do  Conselho

Municipal de Assistência Social a qual foi presidida pela 1ª secretária Mara Luciete Zanini da Silva.

Estiveram presentes os conselheiros: Ilda Soeli Danelon, Lúcia Cristina de Oliveira Santini, Márcia

Juliana Cardoso, Maria Hilma Oliveira Ganzella, Renata de Oliveira Rigetto Vitti e a Secretaria

Executiva Mayara Carolina Bueno. Como convidados Alexandra E. de C. R. Oliveira representando

o Centro  de  Apoio  de  Pessoas  Vivendo com Aids  e  Hepatites  Virais  –  CAPHIV,  Maria  Zilda

Ananias representando o Centro de Integração Escola Empresa – CIEE e Jaqueline Fonseca Martins

representando o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I. Justificaram

ausência  Ana Paula  Vioto  Ferraz,  Fábio  do  Amaral  Sanches,  Gilmar  Nunes Falcão,  Jacqueline

Barros de Campos, Janete Celi S. Sanches, Karina Garcia Mollo, Lucy Aparecida P. Santos, Paulo

Roberto Costa, Rosalina M. O. Castanheira, Selma Cristina Urizzi e Telma Regina P. Souza. A

reunião teve início em segunda chamada às quatorze (14) horas em virtude de ausência de quorum.

O  colegiado  decidiu  que,  em  virtude  do  baixo  número  de  conselheiros  nesta  reunião  e  pela

importância do material, a apresentação do Plano Municipal de Assistência Social será reagendado.

Na sequência do expediente: a) Ofício nº 69/2016 LANISA, que relata ter novo Plano de Ação para

ano de dois mil e dezessete (2017) e gostaria de maiores informações sobre como desenvolver o

trabalho em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Foi decidido entre

os conselheiros que o Lar de Nutrição a Infância Souza Andrade – LANISA será oficializado e que

assunto em questão aguardará pauta para sua discussão e resposta. b) Ofício nº02/2017 ACBP, que

relata o encerramento das atividades e encaminhamento aos atendidos da Associação Crianças do

Brasil  em Piracicaba.  O  assunto  foi  discutido  em reuniões  anteriores  e  com este  documento,

confirmando o encerramento das  atividades,  o  CMAS cancelará  a  inscrição  da organização.  c)

Leitura de Representação ao Ministério Público realizado pelo Sr. Bruno José Campos. A secretária

executiva fez a leitura do documento para o conhecimento dos demais e salientou o pedido do

requerente ao CMAS: posicionamento do conselho e orientações  as entidades  inscritas sobre o

cumprimento  da  Lei  Municipal  nº7.825  de  13/12/2013  e  Decreto  Municipal  nº15.474/14,  que
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obrigam as organizações a divulgarem as ações e prestação de contas através de página na internet.

Esse documento foi  recebido via e-mail  e até  o momento o CMAS não foi notificado sobre o

assunto. Após o encerramento do expediente, os conselheiros presentes discutiram algumas ideias

sobre as Pré Conferências e Conferência Municipal de Assistência Social e que serão repensadas

em Comissão de Conferência  no dia  primeiro de fevereiro.  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 pela 2ª secretária. Piracicaba, dezenove (19) de janeiro de dois mil e dezessete

(2017). 

Mara Luciete Zanini da Silva Márcia Juliana Cardoso
1 ªSecretária 2ª Secretária
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