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ATA Nº 11/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência 

Social de Balneário Camboriú/SC. Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte 

um, reuniram-se ordinariamente, na Câmara de Vereadores e também via aplicativo ZOOM 

os seguintes conselheiros: Governamentais: Kiki Pereira (FCBC); Vanessa Neide Rhenns 

Mocelin (Titular/AFADEFI); Carla Rosane Abs da Cruz Preto (Titular/APAE); Tamayra Pauline 

(Suplente/FACDD); Lais Gianezini (Titular/SDIS); Matheus C.de Freitas(CRAS Municípios); 

Wilson Reginatto Junior(Amor pra Dawn); Jeferson Leal(SDIS); Valdeci Matias (AFADEFI); 

Regina Moro Dal Bem (AMA Litoral);Kelli Flávia Spricigo(Casa das Anas);Dijaiza Gomes de 

Sá Souza(Secretaria Educação);Neiva Maria de Oliveira Phillips(Usuária CRAS);Marcia 

Aparecida Coelho(Titular CRAS Nações);Daltiele Furtado Marinho(Ass.Social SDIS); 

Emanuelle Moraes O. Carnevalli(OAB); Janaina de Azevedo(Ass.Social SDIS)A Vice 

Presidente Laís inicia a reunião às quatorze horas e treze minutos dando um bem vindo a 

todos os presentes e também aqueles que estão presentes pela sala zoom. Laís justifica a 

ausência da presidente Patrícia que está noutra reunião. Pauta: 1 - Validação das Atas 09 e 

10, que já foram enviadas por email aos conselheiros que fizeram alguns apontamentos 

pedindo alterações, as mesmas foram retificadas e enviadas novamente para suas 

assinaturas.Ambas aprovadas.Pauta: 2 - Ofícios recebidos: Somente um ofício do CEAS 

com informações sobre a 13ª conferência estadual, Laís pede então aqueles que foram eleitos 

delegados que tenham marcado em suas agendas essas datas para que todos possam estar 

presentes nesses espaços, se o titular não puder estar presente que envie seu suplente. 

Posteriormente o CEAS estará encaminhando o login de acesso à conferência que acontecerá 

totalmente de forma on-line.Pauta: 3 - Edital de Chamamento(considerações)- Jeferson 

toma a palavra e fala da demora do site da prefeitura lançar os anexos, então as instituições 

que solicitaram foi encaminhado de forma separada para reparar esse equívoco do site. Foi 

solicitado que arrumassem mas eles não conseguiram por ter sido na sexta feira antes do 

feriado do dia doze de outubro. Carla pergunta se esses anexos foram para todas as 

entidades. Não foi enviado para o email oficial somente a quem solicitou.Regina da AMA pede 

que seja enviado pois não recebeu. Carla então sugere que seja encaminhado os anexos para 

todas as entidades. Será feito isso já no dia seguinte a esta reunião. Jeferson pergunta se há 

mais alguma dúvida, Carla interrompe para falar ainda da conferência sugerindo que todos os 

delegados recebam o comunicado do CEAS com as datas da conferência, o que será feito 

imediatamente também. Dijaiza que também é delegada, diz que também recebeu 

diretamente no email dela o informe do CEAS, com a comunicação das datas que provável 

que todos recebam.Pauta: 4 - Prestação de Contas FMAS- Laís traz todo o relatório da 

contabilidade referente ao primeiro semestre elaborado em power point com todos os detalhes 

de receitas do município, estado e união, como recursos da união para a proteção básica, 

proteção especial e primeira infância. Também as transferências do estado para a proteção 

básica e benefícios eventuais.Total de receitas 438.583,11(quatrocentos e trinta e oito mil 

quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos). Depois Lais apresenta as despesas. O 
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valor empenhado e o valor liquidado e explica que valor empenhado é o valor que é 

disponibilizado de recursos anual e o valor liquidado é o que vai sendo pago. Apresenta 

também os gráficos que mostram claramente a distribuição desses recursos para pagamento 

de despesas dentro das ações que foram desenvolvidas e locais onde foram aplicados. Lais 

encerra a apresentação e fala que todos os conselheiros têm acesso no portal transparência 

no site da prefeitura onde é possível ver todas as receitas, despesas, empenhos e liquidados, 

além de todas as despesas com a gestão de pessoas com funcionários, convênios, todos os 

gastos públicos. Carla então passa os passos para acessar o site que imediatamente a Laís 

já vai postando no chat para que todos possam anotar.Todos então aprovam a prestação de 

contas. Valdecir pede a palavra pra voltar ao edital, por ter acabado de entrar na reunião on 

line pois estava noutra reunião e pede pra falar do edital por causa das datas de lançamentos 

e apresentação dos documentos, saber quais são os documentos que deverão ser entregues 

primeiro ou se é somente o plano de trabalho.Jefferson então abre o edital e verifica todas as 

datas do mesmo, fala então que primeiramente as OSCs apresentam suas propostas ou plano 

de trabalho e que lá na fase final caso a instituição seja contemplada e haja necessidade de 

ajuste documental eles solicitam. Tiradas todas as dúvidas inerentes ao edital Jeferson se 

comprometeu a enviar para todas as entidades a errata sobre as datas. Pauta: 5- Programa 

Bem Estar da Família- Laís chama então a assistente social Daltiele, que se apresenta e 

inicia a apresentação do programa falando que o programa bem estar tem um olhar 360º das 

famílias, começando lá na primeira infância, trabalhando com a gestante, a criança, o jovem, 

a mulher, o homem e os idosos, em todo o percurso de vida do indivíduo. A ideia principal do 

programa é mostrar às famílias e as pessoas os serviços que tem no município e que elas têm 

possibilidade de aderir para uma melhor qualidade de vida e garantia de seus direitos.O 

programa tem assessoria da OPAS e OMS. O material apresentado nesta reunião está 

recebendo atualizações de dados junto a OPAS para criação de cartilha, ele é um projeto 

piloto no município, um programa de grande visibilidade. Juntos com a OPAS e OMS essa 

cartilha ou Ebook está sendo criado para divulgar o programa em outros municípios e também 

em outros países. Daltiele continua falando que o propósito do programa é usar todas as 

pastas, secretarias do município que estão no programa, são elas: Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Segurança, Investimento, Educação, Saneamento, Saúde, 

Habitação, Articulação Governamental e Meio Ambiente. O programa é de visitação às 

famílias, feito por uma equipe que tem um supervisor, um coordenador, assistentes sociais, 

psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, e doze visitadores. A equipe vai até a família 

buscando a necessidade e orientando, sendo uma ponte entre o cidadão com os serviços e 

os equipamentos. Ele é o elo de ligação das pessoas com o serviço. Jeferson aponta que o 

programa ainda tem o papel de fortalecer a política de atendimento na proteção social básica. 

Ele não substitui o PAIF mas é um fortalecedor do mesmo. O programa tem o poder através 

dos técnicos dos equipamentos de aproximar as pessoas aos serviços oferecidos dentro das 

secretarias.Carla pergunta como funciona essa abordagem. Daltiele então coloca mais uma 
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vez que o programa é de visitação, mas que com a pandemia os contatos com essas famílias 

foi mais por mensagens, contato pelo telefone, em situações mais emergenciais, indo até a 

casa, atendendo pedido de alimentação, atendimento com profissional de saúde. O programa 

facilitou também o acesso a psicólogos, fisioterapeutas, às vezes a pessoa já estava na lista 

de espera, mas é uma emergência como no caso de fisioterapia respiratória pelo covid. O 

programa recebe a demanda de maneira espontânea, ou através da saúde, quando a saúde 

não pode fazer o atendimento, encaminha ao programa que desloca o profissional que vai até 

a família para fazer o atendimento até que a pessoa consiga acessar o serviço. O programa 

faz o primeiro acolhimento e as demandas que são pertinentes às secretarias que estão 

comprometidas com o programa e que farão o acompanhamento posterior.Em cada secretaria 

há um focal, uma pessoa responsável que vai articular junto com o programa naquela situação. 

Jeferson fala também da ação #Se cuida BC realizada durante a pandemia, onde toda a 

equipe de assistência social circulou por todos os bairros com o olhar atento a todas as 

famílias desde as nove às cinco horas da tarde com sol ou chuva, a equipe esteve em todas 

as ruas contatando essas famílias eram articuladas aos CRAS de seus territórios e aí foram 

conhecidas suas demandas, se era com a Educação, Saúde, Saneamento, Habitação, etc. 

Então assim que ela tem suas primeiras demandas sanadas ela é desligada do programa e 

ligada ao CRAS de referência que vai continuar esse acompanhamento. Jeferson diz que é 

possível fazer uma analogia dos visitadores com os agentes de saúde, podendo chamá-los 

de agentes da assistência social. Daltiele conclui então que o programa é a voz pra familia 

acessar todos os serviços porém trabalhando sempre a autonomia dessas pessoas. Jeferson 

então diz que o visitador olha a situação que a família se encontra, a sua necessidade e aciona 

primeiramente o CRAS, e depois as secretarias de acordo com a demanda, exemplo: um 

cadeirante não consegue sair de casa para ir ao posto de saúde por falta de acessibilidade, é 

acionada a secretaria de obras que vai até essa residência e providencia uma rampa de 

acesso para que esse deficiente possa ter acesso aos serviços de sua necessidade. Ou ainda 

uma criança em idade escolar e que não frequenta a escola, por não estar na lista de espera, 

é então acionada a secretaria de educação que vai estar tomando para si e dar uma resolução 

do caso. Dalti continua falando que hoje o programa criança feliz atende em média duzentas 

crianças.Jeferson aponta que o programa criança feliz é um programa do governo federal. A 

intenção do programa é pensar no vínculo familiar e protetivo, visando sobretudo o 

desenvolvimento da criança dentro do ambiente que ela está inserida,seja na sua casa, na 

escola, no relacionamento cuidador e mãe e filho. Daltiele mostra na tela os materiais que são 

enviados via whatsApp as famílias que estão cadastradas e durante a pandemia por se limitar 

o acesso dos visitadores, foi utilizado muito esses materiais com informações, também áudios 

e vídeos. Mesmo não podendo ir até eles, sempre receberam informes do programa. Iza 

aproveita para agradecer a Patrícia o envio do material elaborado pela gestão junto com o 

programa Criança Feliz que foi o material sobre o recadastramento na fila única da educação, 

parabenizou pelo maneira clara e objetiva das informações aos usuários. Lais então fala que 
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esse material foi encaminhado para as famílias pois muitas vezes eles não sabem que 

precisam entrar na fila novamente, eles entendem que matriculados um ano não há 

necessidade de retornar nessa busca por vaga. Daltiele mostra fotos do monitoramento de 

resultados do programa que durante a pandemia dentro da ação #SeCuidaBC, o número de 

casas que foram visitadas, cestas básicas entregues, cartão social, máscaras entregues, kit 

proteico e total de bairros atendidos. A Casa da Mulher na pandemia se tornou um centro de 

recebimento de doações. O programa bem estar não distribui cestas básicas, fraldas, leite, 

etc. Somente na pandemia ele ofertou cestas que recebeu de doações. O cartão social 

aprovado pelo CMDCA, a equipe que fez o estudo social das famílias que foram contempladas 

com o benefício do cartão foi a equipe do bem estar da família. Eles mesmos entregaram 

esses cartões. Jeferson continua falando e mostrando em fotos que na pandemia toda a 

equipe do bem estar esteve na rua das nove às dezessete horas levando informações, 

distribuindo máscaras e outras ações realizadas nas casas. Os formulários foram feitos 

através do estudo social no bairro fortaleza. Também foi feito estudo com as pessoas em 

situação de rua. Equipes se dividiram entre trabalho diurno e noturno, com intuito de ouvir 

esses moradores de rua. Tanto o estudo quanto o panorama estão disponíveis na gestão suas 

para quem tiver interesse. Outra ação foi o fala jovem onde se ouviu muitos jovens visando 

com essa pesquisa acessar políticas públicas. Foi feita também essa pesquisa em outros 

segmentos como com diaristas, motoristas de transporte escolar, taxistas e artistas de rua. 

Lais toma a palavra para dizer em que passo está esse material que a OPAS está formulando. 

O prazo de entrega do material é até o final de outubro, foi solicitado às secretarias alguns 

indicadores como mortalidade infantil, crianças em idade escolar, saúde da mulher, todos os 

ciclos da vida. As secretarias já enviaram esse dados, juntamente com vídeos que foram 

gravados de como essas secretarias poderão estar ajudando o programa. Depois de pronto 

esse material será trazido para que o conselho possa ver o resultado. Compartilhado em tela 

o material que Iza comentou sobre o recadastramento. Ela ainda aponta a importância da 

divulgação desse material pois estamos chegando próximo a temporada 2021/2022 e o 

número de famílias que procuram a secretaria de educação aumenta muito, essa é uma 

característica do nosso município, pois muitos vem pra Balneário Camboriú procurando 

oportunidade de trabalho acaba trazendo a família e por isso essa fila fica muito extensa. 

Material foi enviado ao grupo do CMAS para conhecimento de todos. Jeferson fala que o intuito 

de trazer todos esse material para que os conselheiros possam acompanhar também como 

está sendo feito tudo.Daltiele e Gestão Suas se colocam à disposição para tirar dúvidas, 

articulações, o que for necessário. Emanuelle parabeniza pelo programa, pela maneira como 

está sendo feito.Pauta: 6- Organização das Comissões- Laís passa para o próximo assunto 

que é sobre a lista das comissões. Essa lista já tinha sido enviada para o grupo para que os 

conselheiros pudessem escolher uma e colocar seu nome, Lais pergunta se tem alguém que 

ainda não colocou o nome, vai ser disponibilizado no grupo novamente para que todos possam 

estar participando, e dentro de cada comissão escolherem um coordenador, aquele que vai 
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representar aquela comissão.Pauta: 7- Datas de Visitas às Entidades. Laís pergunta se tem 

alguma entidade que que por conta de algum compromisso não pode receber em algum dia 

da semana, e quais os conselheiros que conseguem estar junto nessas visitas. Carla diz que 

a Apae não pode receber visitas nas segundas e sextas feiras. Lais sugere que a comissão 

de políticas e assistência possam estar juntos nessas visitas. Lais fez a planilha de visitas 

dentro do CNEAS com data e responsáveis, vai ser disponibilizado no grupo para que cada 

entidade escolha uma data e anote ao lado o nome do responsável. A ideia é começar já neste 

mês as visitas. Lais deixa aberto se alguém tem mais algum informe ou considerações. Nada 

mais tendo a falar Lais encerra a reunião agradecendo a presença de todos.Sem mais ser 

tratado, é dada por encerrada a reunião e eu, Maria Solange, lavro a presente ata para a 

devida publicação onde os conselheiros presentes nesta reunião presencial e virtual via 

aplicativo ZOOM serão nomeados ao final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso 

eximindo a assinatura física, publique-se, arquive-se. 

 

ASSINATURAS: 

 

Rosinalva Pereira 
ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 9:39:46 
 
Matheus C.de Freitas 

ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 10:17:19 
 
Jeferson Leal 

ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 9:20:00 
 
CASA DOS CONSELHOS 

ASSINADO 

Assinado em: 23/12/2021, 12:44:46 
 
Valdeci Matias 

ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 9:23:48 
 
Kelli Flávia Spricigo 

ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 9:29:50 
 
Lais Gianezini 

ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 9:18:46 
 
Regina Moro Dal Bem 

RECEBIDO 

Dijaiza Gomes de Sá Souza 
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RECEBIDO 

 
Carla R. A. C. Preto 

ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 9:17:55 
 
Marcia Aparecida Coelho 

ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 2:48:42 
 
Vanessa Mocelin 

ASSINADO 

Assinado em: 22/12/2021, 9:27:59 
 
Tamayra Pauline 

RECEBIDO 

 
Neiva Maria de Oliveira Phillips 

RECEBIDO 

 
Wilson Reginatto Junior 

RECEBIDO 

 
Emanuelle Moraes O. Carnevalli 

RECEBIDO 

 


