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

vinte e sete dias de dezembro 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.1. Assuntos da Pauta: Apreciação 3 

e Aprovação do PMAS 2019.Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Daniel Bastos Buchdid, 4 

Ione Helena Bernardo e Rita Cássia Dalla Costa de Godoy Lima da Secretaria Municipal de 5 

Desenvolvimento Social, Juliana Maria Luccas Duarte Eigenheer da Secretaria Municipal de Educação, 6 

Lara Zandonadi da Secretaria Municipal de Saúde, Alessander Kemp Marrich da Secretaria Municipal de 7 

Negócios Jurídicos, Andrea Voltolini Torquato Zuculotti do Gabinete do Prefeito, Lucy Pinheiro 8 

Bittencourt da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, Angela Maria Ribeiro de Oliveira da 9 

Secretaria Municipal de Habitação, Nathalia Cais Costa da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, 10 

Maria Luiza Camoti e Maria Valdenice Dutra Representantes dos usuários ou organizações de 11 

usuários da Assistência Social, Marco Aurélio Campos, Rosalina Nadai Bernardinelli, e Maria Cristina 12 

Degli Esposti, Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social, Solange Aparecida 13 

Savareze, Patrícia Radirge Bronzelli Naitzki, Taís Cristina Inforzato, Rosangela Deliberali Siqueira da 14 

Fonseca Representantes dos Trabalhadores da Assistência Social, Mariana Oliveira Silva, Secretária 15 

Executiva do CMAS. Convidados: Giovana Stein. Aberto os trabalhos, o Presidente Marco Aurélio 16 

Campos iniciou a reunião saudando os presentes e agradecendo o comparecimento de todos, 17 

ressaltando que o quórum foi atingido. Justificou a ausência dos Conselheiros: Larissa Baungartnher 18 

Zeminian, Neiva Honorato, Rivânia Vitoratti Dias Cordeiro,  Valdira Velozo Guimarães Augusto, 19 

Regiane Gomes Xavier, Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Carla Andreza de Almeida Andreatto, 20 

Miriã Claro de Araujo, Cinthia Moita Scatolin da Silva, Rosimeire Aparecida Rodrigues. O Presidente 21 

esclarece que o que será analisado são as atualizações do PMAS 2019, o que foi alterado foram 22 

dados cadastrais, e pede para que se atentem mais aos valores atualizados para 2019, passou a 23 

palavra para Luciana da SMDS apresentar o PMAS, Luciana explica a todos que houve a alteração na 24 

configuração e que o PMAS foi aprovado em 2017 para o quadriênio, e que foi aberto para 25 

atualizações cadastrais e valores para 2019, conforme necessário, explicou que foram enviados os 26 

arquivos para o CMAS por e-mail para análise de todos, e trouxe um resumo somente do que foi 27 

alterado (recurso), Luciana faz uma breve explicação do que é o PMAS e da importância do PMAS 28 

para o município, relata sobre as prestações de contas semestral para o Governo Estadual, e que o 29 

Recurso precisa ser gasto corretamente aonde foi determinado no PMAS, explica todos os menus do 30 

PMAS, o co-financiamento Estadual o valor total dele por ano é de R$ 848.234,83 é fixo (é separado 31 

na Básica e Especial), passa todas as informações detalhadas dos valores repassados e como são 32 

alocados em cada proteção, relata sobre o excedente que está em LA que será passado para APACHI, 33 

sobre os valores do IVC, LEEP e APAE. Luciana explica que os recursos municipais também estão no 34 

PMAS e houve a previsão de um valor de 5% a mais do valor hoje da parceria e esclarece que foram 35 

essas informações que sofreram alterações. Abre o site do PMAS e explica o preenchimento das abas 36 

para todos os membros deste Conselho. Daniel, Rita e o Presidente explicam que os conselheiros que 37 

quiserem acessar (consultar) o PMAS só solicitar a ficha de preenchimento para Rita que 38 

posteriormente enviará a ficha preenchida para a DRADS, Luciana abre para dúvidas e perguntas. Rita 39 

e Luciana pontuam como é importante sempre as OSCs analisarem os relatórios circunstanciado, o 40 

que é colocado no plano de trabalho, o que está sendo executado de fato, se atentar para as ações 41 

que não estão sendo executadas, as dificuldades encontradas, fazer realmente uma análise do 42 

serviço, pois as informações precisam estar linkadas.O Presidente com a palavra coloca em 43 

apreciação de todos, os que estiverem de acordo com o PMAS 2019 permaneçam como estão, os que 44 

tiverem alguma objeção se manifestem, não havendo manifestação foi aprovado o PMAS 2019 com 45 



as devidas atualizações. O Presidente agradece a presença e deseja a todos um 2019 com muita 46 

saúde, paz e realizações a todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Mariana Oliveira Silva, lavrei a 47 

presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos acima nominados. 48 


