
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Claro, realizada aos 1 

quatorze dias de novembro de dois mil e dezoito, às 08h00 horas na sala de reuniões da Casa dos 2 

Conselhos, situada à Rua 8 nº 3131, Alto do Santana, nesta cidade. Assuntos da Pauta: Apresentação e 3 

Apreciação do Plano Municipal de Assistência Social referente ao período 2018-2021.Estiveram 4 

presentes os seguintes conselheiros: Daniel Bastos Buchdid, Ione Helena Bernardo e Rita Cássia Dalla 5 

Costa de Godoy Lima da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Juliana Maria Luccas Duarte 6 

Eigenheer da Sercretaria Municipal de Educação, Angela Maria Ribeiro de Oliveira da Secretaria 7 

Municipal de Habitação, Maria Luiza Camoti, Maria Valdenice Durta e Davi Nunes de Oliveira 8 

Representantes dos usuários ou organizações de usuários da Assistência Social, Marco Aurélio Campos, 9 

Maria Aparecida Baptista Juliano, Maria Cristina Degli Esposti, Representantes de Entidades e 10 

Organizações de Assistência Social, Solange Aparecida Savareze, Taís Cristina Inforzato, Miriã Claro de 11 

Araujo, Rosangela Deliberali Siqueira da Fonseca Representantes dos Trabalhadores da Assistência 12 

Social, Mariana Oliveira Silva, Secretária Executiva do CMAS. Aberto os trabalhos, o Presidente Marco 13 

Aurélio Campos iniciou a reunião saudando os presentes e agradecendo o comparecimento de todos, 14 

ressaltando que o quórum foi atingido. Justificou a ausência dos Conselheiros: Neiva Honorato, Rivânia 15 

Vitoratti Dias Cordeiro, Nathalia Cais Costa, Valdira Velozo Guimarães Augusto, Ana Paula Medeiros 16 

Nativio Dal Prá, Cinthia Moita Scatolin da Silva, Rosimeire Aparecida Rodrigues. O Presidente deu 17 

sequência ao assunto da Pauta conforme menção acima, todas as observações feitas pelas OSC’s que 18 

foram enviadas por e-mail para o CMAS Rio Claro, foram enviadas para a SMDS que encaminhou para 19 

a Vigilância Socioassistencial, o Presidente apresentou para a plenária todas as observações tanto das 20 

OSC’s quanto dos Conselheiros: Apae enviou ofício por e-mail para o CMAS, CCI Mãe da Saúde enviou 21 

por e-mail,  Educandário Santa Maria Goretti enviou e-mail, Secretaria de Educação enviou por e-mail, 22 

Secretaria de Habitação enviou por e-mail, Apachi enviou por e-mail, Casa das Crianças enviou e-mail 23 

(porém não havia chegado, o Presidente solicita o envio novamente e considerou na plenária as 24 

observações que seriam dos dados). O IVS solicita a correção do e-mail e se estava com os dados do 25 

CDI da Zona Sul (foi verificado e constava os dados correto). Rita solicita que fosse colocado quais às 26 

correções, que não fosse alterado a tipificação e sim os erros de digitação e de dados que estiverem 27 

errados. Angela Maria solicita que apresentem as observações enviadas para a plenária ler, Sr. Marco 28 

sugere o envio das observações para todos os conselheiros por e-mail. Maria Cristina Degli pergunta 29 

se poderia aumentar o número de vagas de atendimentos para o próximo ano, mas Rita explica que é 30 

de acordo com o chamamento público e se tiver a demanda precisa aumentar e de acordo com as 31 

verbas, mas não seria colocado isso no PAS. Daniel faz a leitura dos apontamentos da Angela e 32 

responde todas as dúvidas. O presidente abre para mais colocações, não havendo mais colocações 33 

submete o PAS para aprovação dos membros deste conselho, aqueles que concordam permaneçam 34 

como estão, os que discordam se manifestem, não havendo manifestação a plenária deu por aprovado 35 

o PAS – Plano Municipal de Assistência Social referente ao período 2018-2021, com as observações 36 

acima elencadas. Nada mais havendo a tratar, eu, Mariana Oliveira Silva, lavrei a presente ata, a qual 37 

foi lida, aprovada e assinada por todos acima nominados. 38 


