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

de Dezembro de dois mil e dezoito, às 08h00 horas na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, situada à Rua 8 2 

nº 3131, Alto do Santana, nesta cidade. Assuntos da Pauta: 1. Leitura da Ata do dia 30/11/2018;2. 3 

Apreciação e Aprovação do PMAS 2019; 3. Controle de frequência dos Conselheiros; 4. Eleição da Mesa 4 

Diretora do CMAS para 2019; 5. Correspondências Recebidas e Expedidas; 6. Outros assuntos. Estiveram 5 

presentes os seguintes conselheiros: Daniel Bastos Buchdid, Rita de Cassia Dalla Costa de Godoy Lima da 6 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social,  Juliana Maria Luccas Duarte Eigenheer da Secretaria 7 

Municipal de Educação, Neiva Honorato, Lara Zandonadi Campos da Secretaria Municipal de Saúde, Rosimeire 8 

Aparecida Rodrigues do Gabinete do Prefeito, Angela Maria Ribeiro de Oliveira da Secretaria Municipal de 9 

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

Valdenice Dutra Representantes dos usuários ou organizações de usuários da Assistência Social, Marco Aurélio 11 

Campos, Maria Aparecida Baptista Juliano, Carla Andreza de Almeida Andreatto Representantes de Entidades 12 

e Organizações de Assistência Social, Solange Aparecida Savareze, Miriã Claro de Araujo, Cinthia Moita Scatolin 13 

da Silva e Rosangela Deliberali Siqueira da Fonseca Representantes dos Trabalhadores da Assistência Social, 14 

Mariana Oliveira Silva, Secretária Executiva do CMAS. Convidados:  Luciana Regina Santos, Erica Cristina 15 

Belomi, Gabriele Campos, Giovana Stein, Renato Franklin e Sr. Carlos do IAS. Aberto os trabalhos, o Presidente 16 

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

ressaltando que o quórum foi atingido e justificou a ausência dos Conselheiros: Ione Helena Bernardo, Keila 18 

Santos Pinto, Lauro Britisqui Neto, Andrea Voltolini Torquato Zuculotti, Rosalina Nadai Bernardinelli, Ana Paula 19 

Medeiros Nativio Dal Prá, Patrícia Radirge Bronzelli Naitzki, Tais Cristina Inforzato. Foi feita a leitura da ata do 20 

dia 30/11/2018 com as devidas correções, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Deliberações da 21 

plenária: 2. Apreciação e Aprovação do PMAS 2019: O Presidente informa a todos da plenária que a DRADS 22 

não conseguiu finalizar ainda, a informação chegou no dia 13/12 no final do dia, provavelmente será 23 

convocada uma Reunião Extraordinária para analisar o PMAS e passar para aprovação. Erica com a palavra 24 

explica que por parte do município já havia finalizado na semana passada, mas a DRADS parou no Bloco 3 e 25 

estariam aguardando o retorno da DRADS com o PMAS corrigido para apreciação do CMAS. 3. Controle de 26 

frequência dos Conselheiros: a planilha foi passada para todos os membros analisarem e foi constatado que 27 

todos estão dentro das normas do Regimento Interno, nenhum conselheiro foi prejudicado com as faltas, a 28 

Comissão de Ética está atuando e passou para a ciência de todos os membros, o Presidente abre para 29 

perguntas e dúvidas, coloca à disposição a planilha para os membros que solicitarem será encaminhada via e-30 

mail. 4. Eleição da Mesa Diretora do CMAS para 2019: O Presidente explica sobre a mesa diretora segundo o 31 

Regimento Interno tem a duração de 1 ano, abre a palavra para todos da plenária, se existe alguma 32 

manifestação de algum candidato, o Presidente comunica a todos que não poderá continuar mais na 33 

Presidência devido a dificuldade de leitura, e já avisou a SMDS sobre a abertura do cargo para outro candidato 34 

que se disponha a assumir ao cargo, e pede para que não haja a hipótese de recondução, explica sobre a 35 

alternância na Mesa Diretora entre público e privado e que seria uma oportunidade em atender a 36 

recomendação do Regimento Interno e colocar então para o poder público, Daniel com a palavra, fala sobre os 37 

trabalhos que foram realizados nessa gestão e sobre a importância do trabalho do CMAS e se coloca à 38 

disposição para assumir a presidência do CMAS, se compromete com as atribuições e se caso eleito pede o 39 

apoio de todos os membros do Conselho, coloca seu nome à disposição para a candidatura da Presidência, Sr. 40 

Marco com a palavra abre para mais alguma manifestação, não havendo nenhuma manifestação coloca para a 41 

apreciação e votação para o nome do Daniel concorrendo à Presidência, aqueles que concordam permaneçam 42 

como estão e os que discordam se manifestem, não havendo manifestação Daniel está eleito como Presidente 43 

do CMAS a partir de Janeiro de 2019, seguindo a eleição para Vice-Presidente Sr. Marco expõe que seria 44 

oportuno alternar o Vice sendo do Setor privado, os membros sugerem a Cinthia mas ela não está disponível 45 

para concorrer, Sr.  Marco explica a função do Vice para todos os presentes, Maria Cristina se candidata para a 46 

vaga de Vice, o Presidente coloca o nome de Maria para apreciação de todos, os que concordam permaneçam 47 

como estão e os que discordam se manifestem, não havendo manifestação Maria Cristina foi eleita Vice-48 

Presidente do CMAS, próxima eleição Primeiro e Segundo Secretário, foi sugerido a permanência (recondução) 49 



das Conselheiras: Cinthia e Rose,  com a alternância entre elas, houve o consentimento de todos, então o 50 

Presidente colocou para apreciação e votação, Primeira Secretária: Cinthia e Segunda Secretária: Rose, os que 51 

concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem, não havendo manifestação foi 52 

realizada a recondução das 2 conselheiras: Cinthia e Rose. Eleição encerrada ficando assim: Daniel – 53 

Presidente, Maria Cristina- Vice, Cinthia – Primeira Secretária e Rose – Segunda Secretária, o atual presidente 54 

deu posse à nova Mesa Diretora e abriu espaço para Daniel, mas ficou estabelecido que o Presidente 55 

continuaria a reunião até o final. 5. Correspondências Recebidas e Expedidas todos os ofícios enviados e 56 

recebidos foram passados para a ciência de todos os membros e colocados à disposição para consulta, 57 

inclusive o ofício com os valores dos repasses atualizados para as OSC’s, a planilha será atualizada pelo 58 

Presidente e na próxima reunião informará a todos,  foram entregues os cartões de Natal da SMDS para os 59 

membros do CMAS ; 6. Outros assuntos: o Presidente coloca para apreciação de todos os membros deste 60 

Conselho o relatório conclusivo da Comissão de Política de Assistência Social, referente às visitas realizadas, o 61 

relatório foi encaminhado por e-mail para ciência de todos, o Presidente abre a palavra para alguma 62 

consideração, observação a ser feita, não havendo manifestação coloca para apreciação e aprovação o 63 

relatório conclusivo, os que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestem, não 64 

havendo manifestação foi aprovado o Relatório Conclusivo da Comissão de Política de Assistência Social, o 65 

Presidente agradece a todos que participaram do trabalho realizado, o empenho de todos, a colaboração, 66 

após a aprovação será encaminhado para a SMDS toda a documentação com o Parecer Conclusivo e o ofício, 67 

as documentações será enviadas por e-mail, Cinthia com a palavra explica que estão à disposição de sugestões 68 

de melhorias do trabalho da Comissão para o próximo ano, e se algum conselheiro quiser apoiar o trabalho 69 

está aberto, foi recebida e solicitação de Inscrição do GACC, a documentação será encaminhada para a 70 

Comissão de Política de Assistência Social e a Comissão de Normas e Legislação, Cinthia com a palavra salienta 71 

que devido as agendas de final de ano dos membros da Comissão, as documentações serão analisadas em 72 

Janeiro de 2019, o Presidente relata sobre o evento que acontecerá no Floridiana o Augusto (Casa das 73 

Crianças) pediu a relação das OSC’s para fazer a distribuição dos alimentos que será arrecadados no dia do 74 

evento, o Presidente passou as OSC’s que estão em dificuldade financeira para priorizar, mas explicou que se 75 

for possível todas serão contempladas, e vai articular com o Daniel como retirar os alimentos (condução), 76 

informou sobre a Reunião que aconteceu com o Prefeito no dia 10/12/2018 às 16h00, estiveram presentes: 77 

Núcleo Artevida, CCI Mãe da Saúde, Aldeias, Educandário Maria Goretti, Lar Bethel, IVC, Claretiano Terra 78 

Nova, Adra, Apachi, foram recebidos pela Secretária Erica e  Secretário Gilmar, foi informado que entraria o 79 

recurso no dia seguinte e repassado para as OSC’s, na saída foram até a sala do Prefeito, o mesmo se 80 

comprometeu que faria o repasse no dia seguinte total de R$ 860.000,00, realmente o recurso foi repassado 81 

para as OSC’s conforme prometido pelo Prefeito, sobre os repasses futuros não ficou definido uma data, é de 82 

entendimento de todos a situação econômica que o município vem passando, o Presidente e o Vice 83 

conversaram para verificar a possibilidade do CMAS procurar o Ministério Público para tentar uma saída, abre 84 

a palavra para todos os membros se manifestarem, Daniel com a palavra explica que com relação a reunião 85 

não participou e não soube da reunião, com relação ao Ministério Público, Daniel sugere aguardar mais um 86 

tempo, tentar esgotar as alternativas antes, pois o Ministério Público irá priorizar a Alta e pode prejudicar as 87 

OSC’s da Básica, e Cida pontua a mesma coisa, Erica observa que seria importante que todos os membros do 88 

CMAS colocassem a opinião, seus pontos de vistas, o Presidente esclarece que não houve compromisso por 89 

parte da Prefeitura em regularizar o repasse, o único compromisso foi de repassar os R$ 860.000,00, Karla 90 

perguntou se foi como OSC ou como CMAS, o Presidente explicou que foi solicitada a reunião como Presidente 91 

do CMAS, Erica explica que ele se comprometeu com o repasse no dia seguinte e em regularizar os valores 92 

sim, mas o Presidente explica que a situação das OSC está comprometedora, pois vai para 4 meses de atraso, 93 

Karla pergunta se na reunião foi falado que seria o próximo passo seria o CMAS procurar o Ministério Público, 94 

e Karla orienta que seria interessante oficializar antes para o Prefeito, dar ciência o que o CMAS pretende 95 

fazer, Cida explica que qualquer OSC pode procurar a promotoria direto, e que as OSC’s são fiscalizadas a todo 96 

o momento principalmente idosos e crianças, então o correto seria oficializar e que não seria o momento 97 

nesse mês de partir para o Ministério Público, e que vai ter recesso dia 20 de Dezembro, Cida relata sobre as 98 



dificuldades na hora da prestação de contas, sobre a pressão, qualquer erro é cobrado, que não tem uma 99 

flexibilidade, e causa um mal estar entre a OSC e o Terceiro Setor dentro da SMDS, Luciana explica o fluxo da 100 

parte financeira, as normativas do Marco Regulatório, como é feita a análise financeira, que existe a 101 

compreensão das OSC’s, do contexto mas a prestação de contas é muito exata, mas que será realizada uma 102 

orientação e será feito por parte da SMDS o que é o Marco Regulatório, Erica explica como funciona as ações 103 

das OSC’s e do Poder Público, se coloca à disposição para maiores diálogos, pede para que informem sobre as 104 

dificuldades, e da importância do CMAS e da Comissão de Política dialogar com a equipe de monitoramento da 105 

SMDS, e coloca à disposição a Educação Permanente sobre esse tema para o CMAS, Cida explica sobre as 106 

dificuldades do Cronograma de acompanhar conforme tinha planejamento, Erica se compromete verificar com 107 

o Terceiro Setor da SMDS e enviar para o CMAS se houve alguma negativa por parte da SMDS em relação 108 

alguma solicitação e vai fazer o embasamento em relação ao retroativo, Erica explica sobre a reprogramação, 109 

como funciona o fluxo, com Prefeitura e o Terceiro Setor é o Marco Regulatório, tira as dúvidas que Cida 110 

levantou sobre as notas, pagamento retroativo, Cinthia sugere chamar as OSC’s para uma reunião e expor 111 

esses temas como fazer prestação de contas, quando existe os atrasos como fazer para utilizar o recurso e 112 

fazer os pagamentos, Erica agradece a sugestão e se coloca à disposição para reunir as OSC’s na próxima 113 

semana, Cinthia relata o que houve na reunião com o Prefeito, sobre o desespero das OSC’s de não ter mais 114 

recurso para arcar com as despesas, mas que não saiu com uma segurança com data fixada para o pagamento 115 

das parcelas atrasadas, não ficou garantido, se desbloquear o dinheiro previsto para o dia 20 agora será 116 

repassado, por isso o desespero está grande, pela falta de certeza, Daniel explica que até dia 21 de Dezembro 117 

entrará dinheiro para o município com o Refis, a partir daí sugere ir novamente com o prefeito, Cinthia sugere 118 

esperar essas 2 datas, para posteriormente ter uma decisão, Daniel sugere fazer um ofício dando ciência para 119 

o Município e para a SMDS sobre o ato do CMAS em procurar o Ministério Público, o Presidente passa a 120 

palavra para Erica, que explicou sobre a presença dela, em dar conhecimento ao CMAS sobre a Secretária 121 

Executiva, e a proposta é trazer a Giovana servidora de carreira, para que independente do que acontecer no 122 

futuro, ela será capacitada e permaneça posteriormente caso existam as mudanças ela permaneça, Mariana 123 

com a palavra agradece a todos pelo tempo que esteve no CMAS, agradece a oportunidade a todos. O 124 

Presidente abre a palavra para todos, se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, agradece a todos pelo 125 

tempo de trabalho realizado nessa gestão, agradece em especial a Mariana pelo trabalho, pela dedicação, 126 

organização e empenho realizado junto ao CMAS, agradece a Karla por todo apoio também, e será avisado a 127 

data da Extraordinária. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Mariana Oliveira Silva, a presente 128 

ata, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. 129 


