
Ata nº 04

 Reunião Ordinária – 02/02/2017

Aos dois  (02) dias do mês de fevereiro 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: Ana Paula Vioto Ferraz, Fábio do Amaral Sanches, Ilda Soeli Barbosa

Danelon, Jacqueline Barros de Campos, Juarez Felix dos Santos, Mara Luciete Zanini da Silva,

Márcia Juliana Cardoso, Maria Hilma de Oliveira Ganzella, Paulo Roberto Costa, Rosalina Martins

de  Oliveira  Castanheira,  Selma  Cristina  Urizzi,  Telma  Regina  de  Paula  Souza  e  a  secretária

executiva Mayara Carolina Bueno. Justificaram ausência os conselheiros: Andréia Golinelli, Gilmar

Nunes Falcão, Karina Garcia Mollo, Lucy Aparecida Mazeto Pimentel Santos, Luzejane Aparecida.

Fernandes  e  Renata  de  Oliveira  Righeto  Vitti.  A reunião  teve  início  em segunda  chamada  às

quatorze (14) horas em virtude de ausência dos representantes do IMA que solicitaram a pauta para

a reunião extraordinária. O presidente Fábio orientou via telefone, justificando seu atraso, que a

abertura da  reunião ordinária  fosse realizada pelo  vice  presidente  em virtude da forte  chuva e

trânsito lento. Paulo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informou que foi aberta

uma exceção (fora da pauta) ao gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, Dinalberto, para a

apresentação da reprogramação do saldo dos recursos recebidos pelo Governo Federal, devido a sua

solicitação ter sido recebida na data de hoje e no horário das onze (11) da manhã. O CMAS já havia

notificado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, reenviou o calendário de

suas  reuniões  ordinárias  no  exercício  de  dois  mil  e  dezessete  (2017)  e  solicitou  que  todas  as

demandas  para  inclusão  em pautas  sejam encaminhadas  com antecedência  de,  no  mínimo,  05

(cinco) dias à realização de cada reunião, para que haja tempo hábil para análise pela Mesa Diretora

e/ou Comissões Temáticas, caso necessário. Solicitou também, que no mesmo prazo já informado,

sejam  conduzidos  todos  os  materiais  pertinentes  ao  tema,  na  íntegra,  tais  como  relatórios  e

apresentações via  e-mail  ou meio físico,  da mesma forma. Dinalberto iniciou a apresentação e

relatou  que  esses  recursos  foram  transferidos  nas  conta-correntes  pertinentes  aos  Blocos  de

Recursos Sociais em dezoito (18) de dezembro de dois mil e dezesseis (2016). O gestor do fundo

desculpou-se, disse que houve uma desorganização por parte dele e que não acontecerá novamente.
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O saldo de reprogramação dos Recursos Federais para o exercício de dois mil e dezessete (2017)

ficou  da  seguinte  maneira:  Piso  Ações  Estratégicas  do  Programa  de  Erradicação  do  Trabalho

Infantil no valor R$165.144,88 (cento e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e

oitenta  e  oito  centavos) que será utilizado para pagamento da manutenção do Sistema Genesis

(utilizado nos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Central Cadastro Ùnico) e

ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ; Bloco da Proteção

Social Especial de Média Complexidade no valor de R$ 463.052,76 (quatrocentos e sessenta e três

mil, cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) que será utilizado para o pagamento do Serviço

de  Proteção  e  Atendimento  Especializado  a  Famílias  e  Indivíduos  –  PAEFI,  do  Centro  de

Referência à População de Rua – Centro POP e do Serviço de Abordagem Social – SEAS; Bloco de

Proteção Social Especial de Alta Complexidade no valor de R$ 375.603,44 ( trezentos e setenta e

cinco mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos) para o pagamento de Piso de Alta

Complexidade II – População de Rua – Serviço de Acolhimento para Adultos e Família. Expediente

I: a)Leitura da ata de reunião ordinária nº18 de vinte e quatro (24) de novembro de dois mil e

dezesseis  (2016),  a  ata  será  apresentada  em  reunião  próxima  e  redigida  pelas  conselheiras

Jacqueline e Ana Paula. b) Leitura da ata de reunião ordinária nº19 de primeiro (1º) de dezembro de

dois mil e dezesseis (2016), a ata foi aprovada, porém com dúvidas nos dados apresentados pelo

 Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM. A secretária executiva irá entrar em

contato via e-mail para solicitar os dados oficiais. c) Leitura da ata de reunião ordinária nº20 de

quinze (15) de dezembro de dois mil e dezesseis (2016), a ata foi aprovada, porém foi sugerido a

inserção de um resumo dos pareceres das visitas mencionadas. A conselheira Telma, sugeriu ainda

que esses  documentos  fossem linkados no site  do CMAS para disponibilizar  consulta  e  maior

transparência. A secretária executiva pesquisará a possibilidade de ser feito o sugerido no site. A ata

será apresentada em próxima reunião d) Leitura da ata de reunião ordinária nº01 de cinco (05) de

janeiro de dois mil e dezessete (2017), a ata foi aprovada por unanimidade. e) Leitura da ata de

reunião  ordinária  nº02  de  dezenove  (19)  de  janeiro  de  dois  mil  e  dezessete  (2017),  a  ata  foi

aprovada por unanimidade. f) Leitura da ata de reunião extraordinária nº03 de vinte e seis (26) de

janeiro de dois mil e dezessete (2017), o conselheiro Juarez informou que gostaria que a sua fala

fosse retratada na íntegra quanto ao aceite do Programa Primeira Infância no SUAS. O assunto

causou  surpresa  e  muitas  dúvidas  ao  conselheiro  referente  aos  valores  repassados  para  a

manutenção do mesmo, onde percebeu a insuficiência de recurso. Telma salienta da importância

sobre um estudo das alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, do Plano Nacional

da 1ª Infância e adesão ou não ao Plano Municipal, além da relevância do trabalho intersetorial com
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esse público. A conselheira Maria Hilma questionou o crescimento da mortalidade infantil e Telma

mencionou  algumas  causas  sobre  a  mortalidade  materno  infantil.  A conselheira  Telma  refletiu

também sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, pois não é apenas um espaço físico,

ele não é apenas um equipamento, ele é uma lógica.

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, vinte e seis (26) de

janeiro de dois mil e dezessete (2017). 

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