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

aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 9:00 horas, na sala de reuniões da 2 

Casa dos Conselhos, situada à Avenida 01 nº 780, esquina com rua 09, Centro, nesta cidade. 3 

Assuntos da Pauta: Verificação da presença e da existência de quórum; Ordem do dia: Prestação 4 

de Contas do Governo do Estado. Informes gerais; Encerramento. Estiveram presentes os 5 

seguintes conselheiros e ouvintes: Rita Cássia Dalla Costa de Godoy Lima, Leila Alves Oliveira 6 

Costa e Daniel Bastos Buchdid da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Juliana Maria 7 

Luccas Duarte Eigenheer e Keila Santos Pinto da Secretaria Municipal de Educação, Alessander 8 

Kemp Marrich da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, Luciana Antônia Engle do Gabinete 9 

do Prefeito, Angela Maria Ribeiro de Oliveira da Secretaria Municipal de Habitação, Rosimeire 10 

Aparecida Rodrigues, Nathalia Cais Costa da Secretaria Municipal de Esportes, Maria Luiza 11 

Camotti, Cristiana Toledo, Paloma Vitalli, Davi Nunes de Oliveira - Representantes dos usuários ou 12 

organizações de usuários da Assistência Social, Marcos Aurélio Campos – Educandário, Rosalina 13 

Nadai Bernadinelli - Lar Bethel, Claudia Aparecida Lopres - ADRA, Maria Aparecida Baptista 14 

Juliano – IVC e Augusto Pedro Prochnon Junior - Casa das Crianças - Representantes de Entidades 15 

e Organizações de Assistência Social, Solange Aparecida Savareze, Patrícia Radirge Bronzelli 16 

Naitzki, Taís Cristina Inforzato, Miriâ Claro de Araújo e Chintia Moita Scatolin da Silva - 17 

Representantes de Trabalhadores da Assistência Social. Visitantes: Sra. Gabriele Campos, Luciana 18 

Regina dos Santos Ferreira, Viviane Cristina Geraldo, Ione Helena Bernardo, Célia Regina Alves 19 

de Oliveira, Patricia Ochsenhoser, Varela Saraiva, Sr. Marco Aurélio explica que por ter passado 20 

por uma cirurgia de catarata vai pedir ajuda ao vice-presidente Daniel para que leia a pauta. Sr. 21 

Daniel lê a pauta e explica sobre o repasse de verbas do Estado e fala que essa apresentação será 22 

feita pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento. Enquanto isso o Sr. Marco Aurélio informa 23 

para as conselheiras sobre as reuniões que tem sido todas as últimas sextas-feiras e pergunta se 24 

alguém tem alguma objeção. Todos concordam. Sra. Rosalina solicita que seja respeitado o horário 25 

de início da reunião. Sr. Marco Aurélio explica que as reuniões terão a tolerância de 10 minutos e 26 

também explica que o que limita o início da reunião é o quorum, aproveita para comentar sobre as 27 

comissões que deverão ser formadas na próxima reunião e pede para que todos leiam o regimento 28 

interno e observem em qual comissão cada um poderá participar. Sr. Daniel lê os nomes de todas 29 

as comissões. Sr. Marco Aurélio explica resumidamente como é o trabalho das comissões dentro 30 

do conselho. Sra. Ângela sugere a leitura da descrição das comissões. Sr. Daniel começa a leitura do 31 

Regimento Interno. Em seguida Sra. Luciana Regina dos Santos Ferreira, Diretora Administrativa e 32 

Financeira da Secretaria de Desenvolvimento Social, começa a apresentar o PMAS 2017. Valores 33 

apresentados ao conselho: Programa Social Básica valor recebido R$ 350.474,16 (trezentos e 34 

cinquenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) recursos utilizados R$ 35 

267.038,83 (duzentos e sessenta e sete mil, trinta e oito reais e oitenta e três centavos) valor a 36 

reprogramar R$ 83.253,16 (oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis 37 

centavos) e valor a ser devolvido R$ 3.456,97 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e 38 

noventa e sete centavos). Proteção Social Especial Média Complexidade valor recebido R$ 39 

280.000,80 (duzentos e oitenta mil e oitenta centavos), recursos utilizados R$ 197.610,57 (Cento e 40 

noventa e sete mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) valor a reprogramar R$ 41 

84.078,41 (oitenta e quatro mil, setenta e oito reais e quarenta e um centavos) valor a ser 42 

devolvido R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Proteção Social Especial Alta Complexidade 43 

valor recebido R$ 210.759,87 (duzentos e dez mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e 44 

sete centavos) recursos utilizados R$ 194.187,75 (cento e noventa e quatro mil, cento e oitenta e 45 

sete reais e setenta e cinco centavos) valor a reprogramar R$ 14.971,55 (quatorze mil, novecentos 46 

e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) valor a ser devolvido R$ 2.411,53 (dois mil, 47 

quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos), totalizando um valor de R$ 841.234,83 48 

(oitocentos e quarenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos). Sra. 49 

Viviane Cristina Geraldo, Gerente da Proteção Social Básica, se apresenta e passa a explicar em 50 
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quais projetos e serviços são investidos os valores da Proteção Social Básica. Sra. Célia Regina 51 

Alves de Oliveira, , funcionária do terceiro setor, fala sobre o serviço desenvolvido pela APAE e que 52 

recebe o recurso da proteção Básica também. Sra. Ione Helena Bernardo, Gerente da Proteção 53 

Especial, explica sobre em quais projetos e serviços são investidos os valores da Proteção Social 54 

Especial. Sra. Célia comenta sobre o serviço desenvolvido pelo IVC que também recebe um valor 55 

da Proteção Social Especial. Sra. Luciana apresenta sobre os repasses da Proteção Social Especial 56 

de Alta Complexidade. Em seguida apresenta um quadro com um resumo geral e encerra a 57 

apresentação. Sr. Marco Aurélio solicita a manifestação dos conselheiros que não aprovam a 58 

prestação de contas, não houve manifestação contraria, considera aprovada a Prestação de Contas 59 

e a Reprogramação. Sr. Marco também explica como é feita a Resolução e para que serve, e que a 60 

mesma será apresentada na próxima reunião aos presentes e em seguida encerra a reunião.  Sem 61 

mais a relatar, eu, Luciana Antônia Engle, lavrei a presente ata, que após a leitura, foi assinada por 62 

mim e pelos presentes. 63 


