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

de Outubro de dois mil e dezoito, às 08h00 horas na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, situada à Rua 8 nº 2 

3131, Alto do Santana, nesta cidade. Assuntos da Pauta: 1. Leitura da Ata do dia 28/09/2018; 2. Relatório das 3 

visitas das OSC’s Inscritas: Comissão de Política de Assistência Social; 3. Correspondências Recebidas e 4 

Expedidas; 4. Outros assuntos. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Ione Helena Bernardo e Rita 5 

Cassia Dalla Costa de Godoy Lima da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social,  Keila Santos Pinto da 6 

Secretaria Municipal de Educação, Neiva Honorato da Secretaria Municipal de Saúde,     Rivânia Vitoratti Dias 7 

Cordeiro da Secretaria Municipal de Habitação, Nathalia Cais Costa da Secretaria Municipal de Esportes e 8 

Turismo,   Maria Luiza Camotti e Davi Nunes de Oliveira Representantes dos usuários ou organizações de 9 

usuários da Assistência Social, Marco Aurélio Campos, Rosalina Nadai Bernardinelli, Claudia Aparecida Lopes, 10 

Maria Aparecida Baptista Juliano Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social, Solange 11 

Aparecida Savareze, Patrícia Radirge Bronzelli Naitzki, Taís Cristina Inforzato, Miriã Claro de Araújo, Cinthia 12 

Moita Scatolin da Silva e Rosangela Deliberali Siqueira da Fonseca Representantes dos Trabalhadores da 13 

Assistência Social, Mariana Oliveira Silva, Secretária Executiva do CMAS. Convidados:  Renato Franklin (UDAM) 14 

e Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá (ADRA). Aberto os trabalhos, o Presidente Marco Aurélio Campos  iniciou 15 

a reunião saudando os presentes e agradecendo o comparecimento de todos, ressaltando que o quórum foi 16 

atingido, agradeceu o auxílio da Conselheira Taís  em relação a transcrever a ata, justificou a ausência dos 17 

Conselheiros: Daniel Bastos Buchdid, Larissa Baungartner Zeminian,  Juliana Maria Luccas Duarte Eigenheer, 18 

Lara Zandonadi, Rosimeire Aparecida Rodrigues, Angela Maria Ribeiro de Oliveira, Maria Valdenice Dutra, Maria 19 

Cristina Degli Esposti. Foi feita a leitura da ata do dia 28/09/2018, com as devidas correções, aprovada e assinada 20 

pelos Conselheiros presentes. Deliberações da plenária:  A comissão de Política de Assistência Social, passou na 21 

plenária um breve resumo do Relatório da Reunião que foi realizada no dia 15/10/2018 com as OSC que foram 22 

chamadas para as devidas orientações e apontamentos: Abrigo da Velhice (apontamentos no Plano de Traballho 23 

e adequações nas instalações), Aldeias Infantis (não compareceu no horário e ligou depois reagendando nova 24 

data), Núcleo Artevida (adequações de acessibilidade), Hospedaria de Emaús (apontamentos no Plano de 25 

trabalho e adequação do RH – que já foi contratado), Instituto Allan Kardec (apontamentos  no plano de trabalho 26 

e equipe mínima – RH), o Presidente faz uma observação que a OSC enviou um ofício para o CMAS  solicitando 27 

o cancelamento da inscrição e ele leu o documento no dia 25/10/2018, por isso, não conseguiu contatar a 28 

comissão antes da plenária, Cinthia pontua que o serviço ofertado pelo IAK é totalmente voltado para a 29 

Educação, o INSA ainda não é inscrito e enviou novamente a documentação e a Comissão agendará uma nova 30 

orientação com a OSC, LEEP (apontamentos no Plano de Trabalho e adequações nas instalações), UDAM (foi 31 

solicitado um novo plano de trabalho, pois o que foi entregue estava resumido a UDAM enviou logo em seguida 32 

por e-mail, a UDAM solicitou por email e por ofício um documento oficial da Comissão com os relatos, as 33 

orientações e o que foi realizado nas visitas, a Comissão passa para a Plenária definir quais documentos serão 34 

enviados, o IVC foi chamado mas não compareceu, as visitas nas OSC’s inscritas neste conselho foram finalizadas 35 

e as OSC’s que tinham apontamentos foram chamadas e devidamente orientadas, os equipamentos públicos 36 

serão visitados em Novembro e posteriormente será passado na plenária o relatório das visitas. Cida com a 37 

palavra explica sobre a atuação do Conselho Federal e Estadual que não chamam as OSC’s para orientações mas 38 

que fazem tudo por e-mail, documentado sugere para o CMAS ter essa mesma postura, ser mais atento no olhar 39 

de fiscalizador e ter a prática de documentar, e quando as OSC’s inscritas enviarem os Planos de Trabalho e a 40 

documentação para o CMAS, Cida sugere para que a Comissão já avalie nesse momento, Rita explica sobre a 41 

importância do Plano de Providência das OSC’s, dar prazos, ex.: quando a OSC’s atende deficientes precisa ter 42 

acessibilidade, fazer as adequações. Sr. Marco vai verificar o que pode ser feito para reestruturar melhor nesse 43 

sentido o trabalho da Comissão, passa para a plenária apreciar o relatório da Comissão, se todos concordam 44 

permaneçam como estão e os que discordam se manifestem,  Rita pede para que passem o relatório para todos 45 

por escrito para que a plenária aprove com mais segurança o que foi apontado para cada OSC,  detalhar os 46 

apontamentos  feitos em cada OSC e passar por email para todos os membros do Conselho e depois passar para 47 

a plenária apreciar, Cinthia relata que todos os roteiros de visitas estão à disposição de todos os membros do 48 

CMAS para consulta e que está à disposição para receber orientações e apoio de todos para melhorar o trabalho 49 



da Comissão, Patrícia relata que é a primeira vez que esse trabalho foi feito dessa forma e o quão importante 50 

foi o trabalho da comissão, explica como as visitas foram realizadas, e o quanto de aprendizado foi adquirido 51 

nesse tempo, Ione sugere que a Comissão faça o relatório e leia na plenária para dar ciência a todos os membros, 52 

ficando mais transparente o trabalho da Comissão, e que seja enviado por e-mail para todos e para cada OSC 53 

seu relatório. Renato sugere que os 2 princípios sejam seguidos pela administração pública: 1. Princípio da 54 

legalidade e da Publicidade, para que todos saibam a lei que cria o Conselho, decreto de regulamentação e o 55 

regimento interno que tudo seja publicizado. O Presidente agradece o apoio e a sugestão do Renato e todo o 56 

trabalho que ele realizou nesse sentido e informa que todas as atas e resoluções do CMAS estão publicadas no 57 

Site da SMDS na Aba CMAS. Ficou definido que será realizada no dia 09/11/2018 às 08h00 a Reunião 58 

Extraordinária para apreciação e aprovação do PAS 3. Correspondências Recebidas e Expedidas : foi passado 59 

para todos os membros as correspondências recebidas, o Presidente passou para a plenária sobre o 60 

cancelamento do Instituto Allan Kardec ( a OSC fez a solicitação por ofício) a resolução será emitida e publicada/ 61 

Foi definido que o Presidente estaria presente na construção e elaboração do PAS, Rita explica a importância do 62 

PAS  e o que é PAS, Rita, Ione e o Presidente solicitam o apoio de todos os membros, que puderem comparecer 63 

às 14h00 na SMDS hoje (26/10/2018), para que todos opinem e participem, Renato explica sobre a LOAS e que 64 

é obrigação a presença do CMAS, Ione explica sobre os serviços que o Terceiro Setor oferece e que esse 65 

momento é importante para que possam representar e opinar nessa elaboração do PAS, sobre os serviços 66 

ofertados pela Alta Complexidade para Idosos e Adolescentes, e que o CMAS tenha essa representação, é 67 

fundamental que todos tenham consciência do seu papel, para diagnosticar as  necessidades, Rita explica que o 68 

Conselho pode pontuar também os territórios que não possuem serviços  para a população. Ofício do ADRA 69 

para Substituição da Conselheira Titular: Claudia Aparecida Lopes por Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, o 70 

Presidente agrade a participação de Claudia no CMAS. Ofício da UDAM solicitando o parecer da Comissão. 71 

Convite do Encontro de Apoio Técnico do FNAS em São José do Rio Preto 2 dias (25 e 26/10/2018), Daniel, 72 

Mariana e Juliana foram representar o CMAS no dia 25 e Daniel ficou no dia 26/10 também, quando a EDESP 73 

disponibilizar o material será enviado para todos os membros do CMAS. Convite Casa aberta do Educandário 74 

Santa Maria Goretti. As Propostas do IV Fórum Regional da PSB. Informe sobre todos os emails do CNAS. 4. 75 

Outros assuntos: CENSO SUAS 2018, está em fase de preenchimento, passou para todos os conselheiros 76 

olharem, mas assim que terminar de preencher os dados será passado para ciência de todos os membros.  Sobre 77 

a questão dos atrasos nas parcelas das OSC’s: Sr. Marco esteve no dia 25/10/2018 como Secretário de Finanças 78 

para posicionar sobre a situação das OSC, Gilmar pediu para enviar os valores do RH necessários das OSC’s e 79 

que seria analisado para providências, o Presidente pede apoio para evitar que os serviços ofertados sejam 80 

paralisados gerando repercussão política, e foi até a SMDS conversou com a Secretária, ela providenciou o 81 

levantamento desses valores e repassou para o Gilmar e copiaria o CMAS no email. Nada mais havendo a tratar, 82 

foi lavrada por mim, Mariana Oliveira Silva, a presente ata, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. 83 


