
 

 

 

 

 

ATA Nº000/2022 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência 

Social de Balneário Camboriú/SC. Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, 

reuniram-se ordinariamente, às quatorze horas, os seguintes conselheiros: Emanuelle 

Moraes; Wilson Reginatto Jr ( Ass. Amor pra Down); Janaina Azevedo ( Sec. Inclusão 

Social); Daltiéli Furtado (Sec. Inclusão Social); Kiki Pereira ( FCBC); Jeferson Leal ( 

Conselheiro Governamental); Kelli S.( Suplente-Casa das Anas); Matheus F. ( Cras Espaço 

Cidadão), Angela Maria de Camargo- APAE, Marcia Aparecida Coelho ( CRAS- NAÇÃO 

CIDADÃ), Sandra Mara Luchtenberg (APAE), Liliana Lucia Rosa ( Cras Nação Cidadã); 

OUTROS: Diandra Finochetti- ouvinte casa das anas. 

A reunião foi iniciada com a Presidente Interina Manuela informando que a presidente Titular 

está de férias, motivo pelo qual ela ( Manuelle) presidirá a reunião que teve as seguintes 

jpautas. Pauta 1:Documentos recebidos: Como documento recebido, a Presidente 

Suplente trouxe à reunião um Email solicitando o comparecimento de representantes 

do conselho no evento que ocorrerá em Florianópolis dia 27/04/2022 com o tema “A 

importância da Educação Permanente na Construção dos Saberes” – SABERES 

SUAS, com desdobramento para a temática sobre “Emergências e Calamidades 

Públicas”, sobre a participação, Ficou estabelecido que os conselheiros Jef, Jana e 

Dalti irão representar o conselho no evento, sendo que a Presidente Suplente 

responderá ao email da organizadora do evento informando que os conselheiros se 

farão presentes. Pauta 2: Como documento expedido teve a expedição de novo 

certificado para a entidade APAE com validade até 30/03/2023, aproveitando o 

ensejo do tema, o conselho decidiu por oficiar as entidades inscritas para que 

analisem seus certificados com relação à validade para que façam a solicitação de 

novo certificado caso o prazo já esteja vencendo ou vencido. Pauta 3: Eleição do 

Vice- Presidente do Conselho. Após debate entre os conselheiros, foi eleito o 

Conselheiro Matheus Freitas para o cargo. Pauta 4- Assuntos Gerais: WILSON da 

amor pra Down, pediu a palavra para falar sobre o projeto EMPREGO APOIADO, que 

auxilia na busca de emprego para pessoas com deficiência intelectual, informando 

que o projeto está sendo executado a 24 meses, tendo sido fixado como meta 

empregar 10 (dez) pessoas ao final de 2 (dois ) anos, sendo que até a data estão 

com um grupo de 7 pessoas. O conselheiros fez constar que o projeto teve 

dificuldades e uma das principais e mais inesperadas dificuldades partiram das 

famílias das pessoas com deficiência que, apesar dos esforços dos responsáveis 

pelo projeto para conseguir uma vaga de emprego para o deficiênte intelectual, as 

famílias acabam desistindo. Com relação a essa desistência, a família tinha que 

assinar um documento onde constava que optaram pelo deficiênte não trabalhar, 

termo esse a ser apresentado ao Ministério da Saúde. O conselheiro foi questionado 

se a inserção do deficiênte no mercado de trabalho ocasionaria a suspensão do seu 

benefício, ao que foi respondido que sim, ocorre o bloqueio. O Conselheiro relatou 

que conversou com a Secretária Christina Barichello para solicitar um termo aditivo 

para manter no Projeto duas psicólogas e uma assistente administrativo. Na 



 

oportunidade os conselheiros já votaram pela aprovação do aditivo com a ressalva de 

que a referida aprovação está condicionada ao retorno positivo da Secretária da 

Inclusão e na necessidade de ser observado se tem orçamento disponível. Outro 

tema trazido foi o debate atual em torno do decreto 10578/2021 sobre o lixo 

reciclado. Sobre esse tema ficou pactuado que os conselheiros farão um estudo da 

lei/decreto que fala sobre o tema para posteriormente apresentarem um projeto do 

conselho municipal de adequação da lei. Por fim, foi explanado na reunião sobre o 

informativo relacionado a FECAM, que irá disponibilizar uma live dia 12/04 das 13:30 

15:30, que vai tratar sobre os fluxos de atendimento do serviço de acolhimento de 

alta complexidade e será apresentada a realidade de Itajaí e de Joinville, tendo sido 

ressaltado sobre a importância de os conselheiros assistirem a essa live para poder 

dar suporte a gestão. Nada mais tendo a falar a Presidente interina agradeceu a presença 

de todos, tendo sido dada por encerrada a reunião e eu, Tatiana Andrade, lavro a presente 

ata para a devida publicação onde os conselheiros presentes nesta reunião e que serão 

nomeados ao final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a 

assinatura digital, publique-se, arquive-se. 

 

Assinaturas 

 

Janaína de Azevedo 
ASSINADO 

Assinado em: 16/05/2022, 5:47:32 

Casa dos Conselhos 
ASSINADO 

Assinado em: 20/05/2022, 9:24:55 
Matheus Freitas 

RECEBIDO 

Emanuelle Moraes 
ASSINADO 

Assinado em: 16/05/2022, 5:41:12 
Angela Maria de Camargo 

ASSINADO 

Assinado em: 18/05/2022, 2:02:29 
Jeferson Leal 

RECEBIDO 

Wilson Reginatto Jr 
ASSINADO 

Assinado em: 16/05/2022, 3:41:11 
Kiki Pereira 

ASSINADO 

Assinado em: 16/05/2022, 4:07:58 
Janaina de Azevedo 

RECEBIDO 

Daltiéli Furtado 
RECEBIDO 

 

 


