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

vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 8:00 horas, na sala de reuniões da 2 

Casa dos Conselhos, situada à Avenida 01 nº 780, Centro, nesta cidade. Assuntos da Pauta: 1. 3 

Verificação da presença e da existência de quórum mínimo; 2. Leitura das Atas das reuniões 4 

ordinárias dos dias 29/11/2017, 15/12/2017, 28/12/2017, 23/01/2018 e reunião extraordinária do dia 5 

23/01/2018; 3. Capacitação dos Conselheiros; 4. Formação das Comissões Temáticas e Bolsa 6 

Família; 5. Avaliação dos pedidos das Organizações Peniel, Rede do Câncer e GAAC; 5. 7 

Documentos expedidos e recebidos; 6. Outros assuntos. Estiveram presentes os seguintes 8 

conselheiros e ouvintes: Rita Cássia Dalla Costa de Godoy Lima, Leila Alves Oliveira Costa e 9 

Daniel Bastos Buchdid, todos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Juliana Maria 10 

Luccas Duarte Eigenheer, da Secretaria Municipal de Educação; Alessander Kemp Marrich, da 11 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos; Nathalia Cais Costa, da Secretaria Municipal de 12 

Esportes; representantes dos usuários ou organizações de usuários de Assistência Social: Maria 13 

Valdenice Dutra e Davi Nunes de Oliveira; representantes de Entidades e Organizações de 14 

Assistência Social: Marcos Aurélio Campos, pelo Educandário; Rosalina Nadai Bernadinelli, pelo 15 

Lar Bethel, Claudia Aparecida Lopres, pela ADRA; Maria Aparecida Baptista Juliano, pelo IVC; e 16 

Augusto Pedro Prochnon Junior, pela Casa das Crianças; representantes de Trabalhadores da 17 

Assistência Social: Solange Aparecida Savareze, Patrícia Radirge Bronzelli Naitzki, Taís Cristina 18 

Inforzato, e Cinthia Moita Scatolin da Silva. Visitantes: Sra. Gabriele Campos e Sra. Adriana C. de 19 

Oliveira Altéia. Abertos trabalhos, o Presidente, Sr. Marco Aurélio, iniciou a reunião saudando os 20 

presentes e agradecendo o comparecimento de todos, ressaltando que o quórum foi atingido. 21 

Justificou a ausência das conselheiras Lara Zandonadi; Rosangela Deliberari Siqueira da Fonseca e 22 

Larissa Baungartner Zeminian. Expôs, ainda, que a conselheira Mafalda Izeppi Ribeiro solicitou sua 23 

substituição no Conselho, o que ainda não foi atendido pelo seu respectivo Secretário. Em seguida, 24 

foram lidas as Atas das reuniões ordinárias dos dias 29/11/2017, 15/12/2017, 28/12/2017, 23/01/2018 25 

e reunião extraordinária do dia 23/01/2018, as quais, após as devidas correções, foram aprovadas 26 

por unanimidade. Passou-se a palavra à Sra. Adriana C. de Oliveira Alteia, representante da 27 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a qual, por meio de apresentação em data show 28 

fez uma breve explanação sobre a importância deste Conselho, da Assistência Social, seus 29 

objetivos, de algumas funções dos conselheiros, tais como acompanhar as ações das entidades 30 

registradas e verificar se os recursos recebidos por estas estão sendo usados de forma correta. 31 

Expôs ainda que uma das principais atribuições deste Conselho é exercer o controle social da 32 

Política Pública da Assistência Social. Disse que o MDS está liberando recursos para oferecer um 33 

curso de capacitação on line para os Conselheiros e se colocou à disposição para abordar outros 34 

assuntos, nesse sentido, para a próxima reunião. Foi sugerido pela conselheira Cinthia Moita 35 

Scatolin da Silva que fosse determinado um dia para que se fizesse essa capacitação dos 36 

conselheiros ao invés do assunto ser incluído em pauta de várias assembléias. Ficou deliberado 37 

que será escolhida uma data para que essa capacitação seja feita, em dois períodos diferentes, 38 

sendo um durante o horário de expediente e outro após. Deliberou-se que, quando houver a 39 

necessidade de se abordar determinado assunto, poderá ser feito durante a plenária, desde que 40 

seja incluída nos itens finais da pauta. Passou-se então à escolha dos membros que farão a 41 

composição das comissões temáticas, tendo ficado assim deliberado: Comissão de Política da 42 

Assistência Social: Claudia Aparecida Lopres, Solange Aparecida Savareze, Cinthia Moita Scatolin da 43 

Silva e Patrícia Radirge Bronzelli Naitzki. Comissão de Orçamento e Financiamento: Daniel Buchdid, 44 
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Augusto Pedro Prochnon Junior e Marco Aurélio Campos. Comissão de Normas e Legislação: 45 

Alessander Kemp Marrich, Daniel Buchdid e Taís Cristina Inforzato. Comissão de Ética: Taís Cristina 46 

Inforzato, Cinthia Moita Scatolin da Silva, Juliana Maria Luccas Duarte Eigenheer e Rita Cássia Dalla 47 

Costa de Godoy Lima. Com relação ao Comitê Gestor do Bolsa Família, ficou decidido que serão 48 

colhidas maiores informações para se nomear membros para a sua composição. Passou-se ao 49 

próximo item da pauta, qual seja: avaliações de pedidos das Organizações Peniel, Rede do Câncer e 50 

GACC. Foram pedidos documentos a estas entidades para que se adequassem às normas do 51 

Conselho, o que foi feito. Porém, esta documentação não chegou a ser avaliada pelos conselheiros. 52 

A visitante Gabriele Campos sugeriu que fosse montada uma comissão de visita e 53 

acompanhamento que tivesse como função analisar toda documentação apresentada pelas 54 

entidades, para que esta comissão já trouxesse nas plenárias o parecer finalizado, a fim de facilitar 55 

a análise por todos. Todos concordaram e o presidente então sugeriu que essa função fosse 56 

desempenhada pela Comissão de Política da Assistência Social, segundo o Regimento Interno 57 

deste Conselho, o que foi acatado pelos presentes. Passou-se ao próximo item da pauta, acerca dos 58 

documentos recebidos e expedidos. O Conselho recebeu um ofício da Prefeitura Municipal, 59 

solicitando que indique um membro representante da sociedade civil para participar da Comissão 60 

de Seleção e Julgamento, tendo sido indicada a conselheira Taís Cristina Inforzato. Foi recebido 61 

também um ofício do Ministério Público, solicitando ao Conselho providências cabíveis no seu 62 

âmbito de atribuição no que se refere ao Inquérito Civil número 14.0409.0000357/2018, que versa 63 

sobre a implantação do acolhimento em república para jovens, mormente os egressos de serviço e 64 

acolhimento institucional, sem condições de autosustento e sem vínculos familiares pelo 65 

Município de Rio Claro. Um ofício foi enviado pelo Conselho à Secretaria de Desenvolvimento 66 

Social, solicitando maiores esclarecimentos sobre o fato. A conselheira Rita de Cássia Godoy de 67 

Lima sugeriu que a Secretária de Desenvolvimento Social fosse convidada a participar da próxima 68 

reunião, a fim de informar o Conselho a respeito do assunto, sendo que o presidente se 69 

disponibilizou a entrar em contato com a Sra. Érica Cristina Belomi. . Outras correspondências 70 

recebidas dizem respeito aos novos pedidos de inscrição do Instituto Nossa Senhora da Assunção e 71 

da ONG “Mais Forte que a Deficiência”, com a ressalva de que ambas já pleitearam a inscrição, mas 72 

os pedidos foram indeferidos. Também foi pleiteado registro pela Associação de Apoio Social e 73 

Espiritual à Família, cuja Presidente é a Sra. Maria Doraci do Nascimento. Foi recebido ofício da 74 

Surya Orientação Social LDTA ME, oferecendo cursos para gestão de conselheiros. O CNAS também 75 

enviou ao Conselho e-mail informando a possibilidade de se fazer um curso à distância por meio 76 

do site do MDF. Os conselheiros solicitaram o encaminhamento a todos deste e-mail. Recebimento 77 

de ofício da SMDS solicitando o envio da relação de todas as organizações inscritas e relatório de 78 

visitas. Será providenciado assim que a Eliana nos enviar os relatórios de visitas faltantes. Envio de 79 

ofício à Sra. Secretária de Desenvolvimento Social, solicitando empenho para que, o mais breve 80 

possível, seja definida profissional para ocupar o cargo de Secretária Executiva deste Conselho, 81 

conforme determina o Artigo 13 da Lei nº 4210, de 13/05/2011. Sem mais a relatar, eu, Aline 82 

Gabriela Crespo, secretarie a presente reunião e lavrei esta ata que, após a leitura, foi assinada 83 

pelo Presidente, por mim e pelos presentes. 84 


