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Aos dois dias do mês de outubro de 2013, às dezesseis horas, na sede do Fundo Social de 1 
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: Wiviane Maria 6 
Spaziane Tiberti, Antonio Rubens Ratti, Soeli Fátima Viganó Contri, e dos suplentes 7 
Maria Amélia Semifoque, Isabel Cristina Gambim e Ednilson Aparecido Mussetti. 8 
Como convidada compareceu: Lessandra Moura. Ausência justificada de Maria Cleide 9 
Patrizzi, inicia-se a reunião com a Presidente dando as boas vindas aos convidados 10 
presentes. Informes da Presidente: Alice Altomani após leitura e aprovação da ata anterior, 11 
apresentou  a prestação de contas referente as atividades dos meses de julho a setembro de 12 
2013 que será anexado a esta.  O Conselho discutiu a possibilidade de algum restaurante ou 13 
pizzaria em parceria com o Armazém de Maria, realizar um café colonial para angariar 14 
fundos para o Fundo Social de Solidariedade para que seja repassado para as entidades. 15 
Alice convidou o Conselho para prestigiar o TUSCA que será realizado nos dias cinco e seis 16 
de outubro na praça do Mercado Municipal. Maria Amélia Semifoque falou da Casa 17 
Alvorada que cuidará de  adolescentes e mulheres dependentes químicas. Isabel Gambim 18 
citou a Associação Espírita Consciência e Caridade que fará cestas básicas para distribuir às 19 
famílias atendidas. Alice informou que está previsto o “Aracy in Fest” e convidou o 20 
Conselho a participar do evento, também comentou que o vereador Marquinho Amaral fará 21 
uma doação ao Fundo Social de uma perua combi. Em encontro com a primeira dama do 22 
estado, Alice foi informada que o Polo de Referência para os cursos de acabamento em 23 
construção, padaria artesanal e a escola de moda será em São Carlos e para isso foram 24 
capacitados os funcionários João Pedro Adão , Fátima Cristina Alves de Oliveira, Lia, Maria 25 
Pereira de Lima e  Angelo. Isabel Gambim falou da importância das oficinas e que fosse 26 
visto a possibilidade da padaria atender pessoas com deficiências. Wiviane como Secretária 27 
Municipal da Cidadania a Assistência Social está se programando para que tudo esteja 28 
pronto até o mês de março. Alice Altomani convidou o Conselho para fazer parte da 29 
Caminhada do “Pense Rosa” que será em outubro iniciando na Estação da FEPASA até o 30 
Mercado Municipal onde será o encerramento. No dia trinta e um de outubro às dezenove 31 
horas será realizado um desfile organizado pelo Fundo Social e a vereadora Cidinha em prol 32 
da Campanha, com patrocínio da BOMBRIL. A partir do próximo ano fará parte do 33 
calendário oficial do municipal o “Pense Rosa” e o “Novembro Azul”. Alice finalizou 34 
falando do comprometimento do governo municipal em priorizar a saúde pública em 35 
especial os idosos, adolescentes e crianças, o que deixou os Conselheiros bastante otimistas. 36 
Às 18 horas  deu-se por encerrada a reunião. Nada mais houve e para que tudo conste, eu, 37 
Maria Amélia Semifoque, secretário “ad hoc”, redigi a presente ata, que aprovada, é 38 
assinada por todos os presentes. São Carlos, 02 de outubro de 2013. 39 
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