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

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

Rua 8 nº 3131, Alto do Santana, nesta cidade. Assuntos da Pauta: 1. Leitura da Ata do dia 25/06/2018. 2. 3 

Regularização da Comissão de Instância e Controle Social. 3. Substituição do Titular Augusto Prochnon Jr – 4 

Casa das Crianças. 4. Situação dos pedidos das organizações. 5. Correspondências recebidas e expedidas 5 

(Correspondência da DRADS referente ao material com as principais informações sobre os Anais da XI 6 

Conferência Estadual de Assistência Social). 6. Outros assuntos. Estiveram presentes os seguintes 7 

conselheiros: Rita Cássia Dalla de Godoy Lima, Daniel Bastos Buchdid da Secretaria Municipal do 8 

Desenvolvimento Social,  Juliana Maria Luccas Duarte Eigenheer da Secretaria Municipal de Educação, 9 

Neiva Honorato e Lara Zandonadi  da Secretaria Municipal de Saúde, Alessander Kemp Marrich da 10 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, Rosimeire Aparecida Rodrigues do Gabinete do Prefeito,  Lucy 11 

Pinheiro Bittencourt da Secretaria Municipal de Economia e Finanças,  Angela Maria Ribeiro de Oliveira da 12 

Secretaria Municipal de Habitação,  Valdira Velozo Guimarães Augusto da Secretaria Municipal de Esportes 13 

e Turismo, Maria Luiza Camotti, Maria Valdenice Dutra e Davi Nunes de Oliveira, Representantes dos 14 

usuários ou organizações de usuários da Assistência Social, Rosalina Nadai Bernardinelli, Maria Aparecida 15 

Baptista Juliano, Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social, Solange Aparecida 16 

Savareze, Patrícia Radirge Bronzelli Naitzki, Taís Cristina Inforzato, Miriã Claro de Araújo, Cinthia Moita 17 

Scatolin da Silva, Representantes dos Trabalhadores da Assistência Social, Mariana Oliveira Silva, Secretária 18 

Executiva do CMAS. Convidados: Cintia Sciamana do Abrigo São Vicente, Renato Franklin da Udam e Maria 19 

Cristina Degli Esposti da Casa das Crianças. Aberto os trabalhos, o Vice-Presidente Daniel Bastos Buchdid 20 

iniciou a reunião saudando os presentes e agradecendo o comparecimento de todos, ressaltando que o 21 

quórum foi atingido. Justificou a ausência dos Conselheiros: Larissa Baugartner Zeminian, Lauro Britisqui 22 

Neto, Nathalia Cais Costa, Paloma Vitalli, Marco Aurélio Campos, Claudia Aparecida Lopes, Augusto 23 

Prochnon Junior, Rosangela Deliberali Siqueira da Fonseca. Foi feita a leitura da ata, feita as devidas 24 

correções, Daniel abriu para aprovação de todos, a mesma foi aprovada e assinada pelos presentes. 25 

2.Regularização da Comissão de Instância e Controle Social: Daniel fez o apontamento, explicou o como 26 

está o andamento da Comissão, que a mesma está eleita, e tem que ser composta por um representante 27 

da educação, da saúde e da SMDS, precisa ser paritária, então ficou definida que 3 cargos fossem do 28 

governo e 3 da sociedade civil, Daniel explica que os nomes serão encaminhados para a SMDS e a SMDS 29 

fará o trâmite, encaminhará para o jurídico e posteriormente será publicado e o Prefeito fará o decreto, 30 

pois existe essa necessidade do decreto, e após isso será regularizada a situação do CMAS, foi informado 31 

ao CMAS o que será feito e como será o processo, e foi apresentado na Plenária os nomes da Comissão: 32 

Saúde (Neiva Honorato), Educação (Juliana Maria Luccas Duarte Eigenheer), SMDS (Rita Cassia Dalla de 33 

Godoy Lima), com as relação às OSC (Marco Aurélio Campos), Representando os Trabalhadores da 34 

Assistência Social (Solange Savareze) e Representando os Usuários (Maria Valdenice Dutra), quando tiver 35 

tudo certo referente às atribuições dessa comissão, apesar do material já ter sido encaminhado para todos 36 

os conselheiros por e-mail, depois que tudo for efetivado, será apresentado para todo o CMAS como irá 37 

funcionar a comissão e os detalhes. 3. Substituição do Titular Augusto Prochnon Jr – Casa das Crianças: Daniel 38 

explica que o Sr. Augusto conversou com o presidente sobre a sua substituição e encaminhou um e-mail para o 39 

CMAS informando a troca por Maria Cristina Degli Esposti, Daniel explica que para a substituição precisa ser 40 

encaminhado um ofício da Casa das Crianças para o CMAS, foi enviado um e-mail do CMAS solicitando o ofício, 41 

e já passamos a ficha dos dados cadastrais para a nova conselheira preencher e devolver para inserir no 42 

CADSUAS. 4. Situação dos pedidos das organizações: Daniel explicou que a Comissão se reuniu no dia 43 

26/07/2018 em conjunto com todas as OSCS que estavam no processo de inscrição e adequação, como ainda 44 

não teve tempo hábil para um retorno das OSCS antes da plenária, ainda não foi passada nenhuma informação, 45 

Daniela salientou que todas as OSCS foram chamadas pela Comissão e devidamente orientadas, abriu a palavra 46 

para que os conselheiros se posicionassem com essa decisão, não havendo manifestação, será mantida a decisão 47 

de aguardar o retorno das OSCS e posterirormente o parecer da Comissão para o CMAS. 5. Correspondências 48 



recebidas e expedidas: Ofício da Guarda Mirim para a SMDS a qual solicitou informações do CMAS, sobre os 49 

serviços prestados na área de assistência social são gratuitos, para a documentação da Guarda junto ao CEBAS, 50 

o CMAS emitiu o ofício assinado pelo Presidente, a secretária executiva explicou que a Comissão de Política de 51 

Assistência Social fará a visita in loco na Guarda e nas demais OSCS e passará todos os relatórios posteriormente 52 

na Plenária para todos os conselheiros, devido a urgência da Guarda para obter esse documento foi feito e 53 

passado depois na plenária, Daniel explica que todas as OSCS que possuem inscrição junto ao CMAS tem o direito 54 

de solicitar a declaração de funcionamento junto ao CMAS e as visitas vão acontecendo no decorrer dos dias 55 

conforme o cronograma da Comissão, Ofício de agradecimento para a SMDS referente à explanação do IGD-56 

SUAS e PBF para a Comissão de Instância e Controle Social, o CMAS redigiu o ofício solicitando a explanação e a 57 

SMDS fez as devidas orientações para a Comissão e posteriormente será enviado o material por e-mail, os slides 58 

foram passados na Plenária, Daniel fez uma breve explanação sobre os tópicos abordados. Daniel explicou sobre 59 

a documentação da Adesão, pois estava desatualizado junto ao CMAS e como estamos fazendo todos os 60 

levantamentos das OSCS inscritas, o CMAS redigiu o ofício para ADESÃO pois não encontramos a resolução do 61 

cancelamento nem os documentos da OSC no CMAS, Mariana explica sobre todo o levantamento que está sendo 62 

realizado para saber quem são as OSCS inscritas no CMAS para que o CADSUAS e o CNEAS estejam regularizados, 63 

e se faltar alguma resolução de cancelamento para que seja regularizada as publicações, o Sr. Marco está 64 

trabalhando em conjunto com a Secretária Executiva do CMAS para finalizar esse levantamento. Daniel abre a 65 

palavra para outros assuntos, Mariana passa informações sobre a Videoconferência do CONSEAS e os tópicos 66 

que foram abordados: Identidade do Conselheiro na perspectiva do fortalecimento do seu papel no Controle 67 

Social; Gestão Financeira do Fundo e sua relação com os Conselhos Municipais de Assistência Social; 68 

Considerações sobre o Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU, o material de apoio será enviado por e-69 

mail para todos os conselheiros, Mariana explica que todo o material que tem sido enviado por e-mail serve 70 

como apoio para todos os conselheiros, que possibilite o conhecimento das atribuições e como fonte de 71 

consulta para que o CMAS desempenhe um trabalho com excelência, Daniel frisa que a DRADS tem 72 

disponibilizado as capacitações para os CMAS e abre também a palavra para que CMAS solicite os assuntos das 73 

capacitações necessárias para os membros, no caso da capacitação do PBF para os membros da Comissão de 74 

Instância e Controle Social, Daniel explica que se o CMAS sentir a necessidade, pode solicitar para a DRADS as 75 

capacitações, a mesma verifica a possibilidade de realizar em algum Pólo Regional, Daniel ainda explica que a 76 

qualidade dessas capacitações são excelentes, esclarecedoras e de extrema importância para o Conselho . Nada 77 

mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Mariana Oliveira Silva, a presente ata, que foi aprovada e 78 

assinada por todos os presentes. 79 


