
 Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Claro, realizada aos vinte e cinco 1 

dias de Janeiro de dois mil e dezenove, às 08h00 horas na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, situada à 2 

Rua 8 nº 3131, Alto do Santana, nesta cidade. Assuntos da Pauta: 1. Leitura e aprovação das Atas dos dias 3 

14/12/2018 e 27/12/2018. 2. Aprovação Prestação de Contas- Governo do Estado; 3. Resolução para 4 

inscrição e manutenção das OSCs; 4. Representantes dos usuários; 5. Explanação sobre as Representações 5 

da Sociedade Civil no CMAS; 6. Repasses de Prefeitura Municipal; 7. Correspondências Recebidas e 6 

Expedidas; 8. Outros assuntos. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Daniel Bastos Buchdid, Ione 7 

Helena Bernardo, Larissa Baungartner Zeminian da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Juliana 8 

Maria Luccas Duarte Eigenheer da Secretaria Municipal de Educação, Lara Zandonadi Campos da Secretaria 9 

Municipal de Saúde, Rosimeire Aparecida Rodrigues do Gabinete do Prefeito, Angela Maria Ribeiro de Oliveira 10 

da Secretaria Municipal de Habitação, Maria Luiza Camoti, Representantes dos usuários ou organizações de 11 

usuários da Assistência Social, Marco Aurélio Campos, Maria Aparecida Baptista Juliano, Rosalina Nadai 12 

Bernardinelli, Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Maria Cristina Degli Representantes de Entidades e 13 

Organizações de Assistência Social, Solange Aparecida Savareze, Miriã Claro de Araujo, Rosangela Deliberali 14 

Siqueira da Fonseca, Patrícia Radirge Bronzelli Naitzki, Tais Cristina Inforzato Representantes dos 15 

Trabalhadores da Assistência Social, Giovana Stein, Secretária Executiva do CMAS. Convidados:  Luciana R. 16 

Santos, Monica Bezerra Fernandes, Viviane Geraldo e Patrícia O. V. Saraiva. Ausências justificadas dos 17 

Conselheiros: Rita de Cassia Dalla Costa de Godoy Lima, Alessandre Kemp Marrich, Lucy Pinheiro Bittencourt, 18 

Rivânia Vitoratti Dias Cordeiro, Valdira Velozo Guimarães Augusto, Carla Andreza de Almeida Andreatto e 19 

Cinthia Moita Scatolin da Silva. O Presidente inicia a reunião saudando os presentes e agradecendo o 20 

comparecimento de todos. Realizada a leitura das atas dos dias 14/12/2018 e 27/12/2018 com as devidas 21 

correções, que foram aprovadas e assinadas pelos Conselheiros presentes. Deliberações da plenária: 2. 22 

Aprovação Prestação de Contas- Governo do Estado. O Presidente passa a palavra para Luciana, que faz a 23 

apresentação da Prestação de Contas Estadual, juntamente com as Gerentes das Proteções Básica e Especial 24 

da SMDS, Viviane e Ione. Luciana apresenta o valor total (fixo) do recurso recebido e a distribuição dentro de 25 

cada serviço. Proteção Social Básica (OSC´s, PAIF, SCFV) valor total da receita de R$ 352.817,55, explica onde 26 

estão realocados os valores não utilizados pela SMDS, coloca também a dificuldade em reprogramar o recurso 27 

Estadual destinado à OSC, salientando a importância do uso integral dos valores. Viviane complementa 28 

falando sobre os serviços executados e os resultados positivos alcançados durante o ano. Luciana retoma a 29 

palavra e inicia a explicação da Média Complexidade (OSC´s, PAEF e LA-PSC) com o valor total da receita de R$ 30 

280.737,88, cita também os valores reprogramados, sem devolução para o Estado, pois nesse caso as OSC´s 31 

utilizaram todo o recurso disponível. Ione com a palavra apresenta os resultados alcançados no PAEF. Luciana 32 

segue, falando da Alta Complexidade, que tem seus serviços executados totalmente pelas OSC´s (Abrigo da 33 

Velhice, Aldeias, LEEP e IVC) valor total da receita de R$ 210.759,87, tendo devoluções de recurso de duas 34 

OSC´s que irão apresentar justificativa posteriormente. Luciana acrescenta que esses valores poderão sofrer 35 

ajustes devido aos rendimentos e até o pagamento da última nota fiscal ao Estado, e após a fechamento será 36 

apresentado o valor final. Ione coloca um pouco do trabalho executado pelas OSC´s, e entende que há uma 37 

grande sintonia, e boa articulação com a Rede, visando o objetivo final que é reestabelecer vínculos e dar 38 

oportunidades ao público em questão. Luciana finaliza a apresentação falando que os recursos das 39 

reprogramações serão utilizados para ofertar cursos aos serviços, tanto na Básica quanto na Especial, como 40 

uma ferramenta no intuito de trabalhar os usuários e suas famílias. O Presidente abre a palavra a plenária que  41 

não apresenta dúvidas, o Presidente então coloca em votação a aprovação da Prestação de Contas e da 42 

reprogramação, sendo aprovadas por unanimidade. Luciana agradece e se coloca à disposição.  3. Resolução 43 

para inscrição e manutenção das OSC´s: O Presidente explana sobre a Resolução nº11 do CMAS que trata das 44 

inscrições e manutenções das OSC´s e explica que foi realizada uma reunião com a Comissão de Políticas da 45 

Assistência, onde ficou acordado que os membros após análise fariam sugestões para atualização do 46 

documento para então ser apresentado aos Conselheiros. Daniel finaliza o assunto dizendo que a ideia é 47 

deixar a Resolução mais adequada às peculiaridades do município baseando-se na forma como são conduzidos 48 

os trabalhos. Patrícia com a palavra reforça a importância dessa atualização que facilitará a forma como 49 



conduzir os trabalhos da Comissão. 4. Representantes dos usuários e 5. Explanação sobre as Representações 50 

da Sociedade Civil no CMAS: O Presidente coloca que sempre houve dúvidas no Conselho em relação às 51 

representações, suplências e vacância. Baseando-se no CNAS e CONSEAS explana como deve acontecer nos 52 

casos de suplência, (substituição do titular em reuniões ordinárias pelo suplente) e de vacância (quando a OSC 53 

sai do CMAS, assumindo então a OSC suplente a titularidade). Presidente informa que está estudando o 54 

Regimento Interno e fazendo algumas modificações, que serão apresentadas e discutidas com todos em 55 

breve, mas já adianta uma das alterações, a Comissão de Ética e a Comissão de Instância e Controle Social, 56 

provavelmente passarão a ter caráter deliberativo, regulado por um código de ética. Sobre a Representação 57 

dos usuários, o Presidente, com base nos votos, informa sua composição sendo: Maria Luiza Camoti, primeira 58 

titular, Regiane Gomes Xavier, segunda titular, Maria Valdenice Dutra, terceira titular, e Maria Lina Tibúrcio 59 

como única suplente e informa que no caso de desistência de uma delas será necessário chamar nova eleição. 60 

Marco Aurélio coloca a dificuldade em eleger os representantes da sociedade civil nos segmentos de usuários 61 

e de trabalhadores. Cida com a palavra fala que muitas vezes a Organização não tem conhecimento se o seu 62 

Representante comparece às Reuniões, sugerindo que o CMAS deveria notificar as OSC´s sobre essas 63 

ausências. Após discutir o assunto, todos concordam que não cabe ao Conselho se responsabilizar pelas faltas 64 

dos Representantes das OSC´s. O Presidente pede a palavra e volta ao item 3 da Pauta, para falar como 65 

funcionará a monitoramento da SMDS com relação as OSC´s, onde haverá um Gestor para cada Organização - 66 

Serviço, responsável por fazer a articulação entre SMDS e OSC, o Gestor também poderá manter contato 67 

direto com a Comissão do CMAS. 6.Repasses da Prefeitura Municipal: Presidente abre a palavra para 68 

manifestações e sugestões sobre como o Conselho deve proceder em relação ao atraso nos repasses, após 69 

discussão do assunto fica acordado que caso não seja feito o pagamento até o dia 31/01/2019, o Presidente 70 

irá emitir um ofício ao Prefeito e a SMDS, indicando os repasses não realizados. 7.Correspondências Recebidas 71 

e Expedidas: Não tiveram 8. Outros assuntos: Presidente solicita que a próxima reunião ocorra no dia 72 

01/03/2019, ninguém se manifesta em contrário ficando assim agendada a Reunião Ordinária. Nada mais 73 

havendo a tratar, foi lavrada por mim, Giovana Stein, a presente ata, que foi aprovada e assinada por todos os 74 

presentes. 75 


