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Aos dezessete dias do mês de setembro de 2013, às dezesseis horas, na sede do Fundo Social 1 
de Solidariedade (FSS), sito à Rua Rotary Club número 205 - Vila Celina, reúnem-se os 2 
membros do Conselho Gestor do Fundo Social de Solidariedade, devidamente convocados 3 
por sua Presidente Alice Camargo de Oliveira Altomani. Para o início dos trabalhos, a 4 
senhora presidente convida a mim, Maria Amélia Semifoque, para secretariar. É feita a 5 
chamada que constatou a presença dos seguintes conselheiros titulares: Margarida Maria 6 
Neo Roncon, Soeli Fátima Viganó Contri e Antonio Rubens Valdo Ratti. Anota-se a 7 
presença dos seguintes membros suplentes: Maria Doralice Grande Matheus, Edenilson 8 
Aparecido Mussetti,  Maria Amélia Semifoque e Isabel Cristina Gambim. Como convidada 9 
compareceu Lessandra Moura. Havendo quorum, inicia-se a reunião com a Presidente dando 10 
as boas vindas aos convidados presentes. Informes da Presidente: Alice Altomani inicia a 11 
reunião cumprimentando os presentes e dando boas vindas. O tema abordado inicialmente 12 
foi a distribuição das 10 mil toneladas de alimentos que o Grupo Savegnago doou para o 13 
Fundo Social de Solidariedade que como sugestão será dividido em quatro meses 14 
contemplando cinco entidades por vez. Nesse primeiro mês foi sugerido que as entidades 15 
contempladas fossem: Estrela da Manhã, Nosso Lar, Creche Divina Providência, Abrigo 16 
Helena Dornfeld e Acorde, cada uma com quinhentos quilos de alimentos, entrega já 17 
agendada para o dia vinte e cinco de setembro às 14 horas. A partir daí Alice Altomani 18 
pediu que o Conselho fizesse indicação de novos nomes para os próximos meses. Isabel 19 
Gambim pergunta quais as entidades cadastradas junto ao Fundo Social e Alice esclarece 20 
que não há um banco de dados o que existe é um trabalho de busca onde se procura as 21 
entidades mais necessitadas para se fazer o atendimento. Isabel então sugere que seja feito 22 
uma consulta  considerando as entidades cadastradas junto a Secretaria Municipal de 23 
Cidadania e Assistência Social onde existe um cadastro de mais de trinta, pois são sempre as 24 
mesmas entidades que estão recebendo as doações. Alice vai conhecer com a pastora Iara  25 
uma entidade que atende dependentes químicos, onde receberão, chinelos, sapatos, 26 
tênis.Margarida sugeriu uma campanha de absorventes higiênicos, para as mulheres que se 27 
encontra em cárcere e solicitou creme dental, sabonete e escovas de dente que se encontra 28 
disponível no Fundo Social. Outro tema abordado foi o show do cantor Roberto Carlos, que 29 
será realizado no dia vinte e um de setembro no Ginásio Milton Olaio e que o Fundo Social 30 
terá a participação de trinta por cento do valor arrecado no bar que será aberto apenas antes 31 
e depois do evento, durante o show o bar não estará fechado. Alice Altomani fala da doação 32 
recebida da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de leite em pó e pede 33 
sugestão de quais as entidades que poderão ser contempladas. Fala também que o espaço do 34 
paço municipal se encontra em aberto para a exposição de quadros. Informa que no próximo 35 
dia cinco de outubro acontecerá um evento na praça do Mercado Municipal destinado às 36 
crianças organizados por alunos da USP. Maria Amélia justificou sua ausência no dia dois, 37 
onde está prevista a próxima reunião ordinária, pois estará participando de atividades em 38 
Atibaia durante os dias, um, dois e três de outubro. O Fundo Social de Solidariedade está 39 
cedendo uma sala para que seja ocupada por funcionários da Secretaria Municipal Especial 40 
da Infância e Juventude e uma outra que será ocupada pela ONG Mid. Em virtude disso está 41 
sendo reformado o prédio para construção de um banheiro adaptado às necessidades do 42 



público portador de necessidades especiais. Alice fala dos projetos propostos em parceria 43 
com o governo do estado e diz da falta de espaço para atendê-los. Já existe acompanhamento 44 
de uma escola no bairro Antenor Garcia de uma horta educativa com indicação de como 45 
fazer uma alimentação saudável. Isabel lembrou da sua participação quando criança nesse 46 
tipo de atividade e de quanto isso é enriquecedor. Maria Amélia convidou os presentes para 47 
participarem da Conferência Municipal de Saúde que será realizada nos dias dezenove, vinte 48 
e vinte e um de setembro. Às 17 horas e 05 minutos deu-se por encerrada a reunião. Nada 49 
mais houve e para que tudo conste, eu, Maria Amélia Semifoque, secretário “ad hoc”, redigi 50 
a presente ata, que aprovada, é assinada por todos os presentes. São Carlos, 08 de maio de 51 
2013. 52 
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