
ATA Nº 06/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de 
Assistência Social de Balneário Camboriú/SC. Aos doze  dias do mês de 
julho de dois mil e vinte um, reuniram-se ordinariamente, via aplicativo 
SKYPE os seguintes conselheiros: Governamentais: Kiki Pereira (FCBC); 
Carolina Zanlucki(Casa da Mulher); Valdecir(AFADEFI); Emanuelle Moraes 
O. Carnevalli (OAB);Vanessa Neide Rhenns Mocelin (Titular/AFADEFI); Carla 
Rosane Abs da Cruz Preto (Titular/APAE); Tamayra Pauline 
(Suplente/FACDD); Nathalia(CRAS São Judas); Patrícia da Costa Oliveira 
(Titular/SDIS), Lais Gianezini (Titular/SDIS); Carla Rosane Abs da Cruz Preto
(Titular/APAE); Djaiza Spricigo(Casa das Anas); Matheus(CRAS Municípios); 
Marcia Coelho(CRAS Nações); Cintya Lorga(Assist.Ver. André Meirinho). A 
Presidente Patrícia inicia a reunião dando um bem vindo a todos e enfatiza a 
importância da reunião neste mês de maneira especial por ser o mês onde 
está sendo feita as primeiras etapas da grande conferência municipal em 
dezoito de agosto de dois mil e vinte e um. A Pauta: 1 - Aprovação da ATA 
nº 05 - como não foi possível concluir a escrita da ATA, ficará para 
aprovação juntamente com  a ATA desta reunião.. Pauta: 2 Ofícios 
recebidos e expedidos  - Não foram expedidos nenhum documento ou e 
mails, e nem recebidos nada de documentos importantes, somente 
comunicação do CNAS com anexos sobre a Conferência, como ficha para a 
inscrição dos delegados que serão eleitos, modelo de regimento, modelo do 
relatório final da conferência, etc; Pauta 3 - Recurso parado no fundo 
social. Patrícia fala sobre recurso recebido para compra de EPIS devido ao 
Covid, que não foi usado. A ideia de destinar para atendimento de alta 
complexidade não foi aprovada pela controladoria .Como esse recurso está 
parado no fundo social, Patrícia sugeriu que ele seja destinado a Casa de 
Passagem, já que a demanda na casa é muito grande e por ser de alta 
complexidade. Carla pergunta como funciona a Casa de Passagem, se está 
lotada ou não. Patrícia explica como funciona a casa, da equipe que trabalha 
na abordagem, e encaminha essas pessoas dentro da necessidade de cada 
um, mas pede ao Matheus que já foi agente na casa de passagem que ele 
mesmo fale. Matheus fala que a casa trabalha com o acolhimento dessas 
pessoas que estão em situação vulnerável ou de rua, lá eles recebem banho, 
roupas limpas. É servido café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, a 
maioria só passa na casa e volta pra rua novamente já que não é obrigada a 
permanência deles ali. É feito um trabalho pra ver de que cidade são 
oriundos, pois muitas vezes eles veem Balneário Camboriú como um pólo de 
oportunidade, chegando aqui eles não conseguem se colocar no mercado de 
trabalho e acabam em situação de rua, e muitos querem retornar a sua 
cidade de origem, então é concedida passagem de volta, com recursos do 
município, que muitas vezes recebe pedido de passagem para moradores de 
rua que estão noutros municípios, isso acaba elevando muito os custos para 
o município local .Carla sugere que os conselheiros possam visitar todos os 
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equipamentos que trabalham na assistência, a casa de passagem será a 
primeira que será agendado uma visita. Carla ainda fala de cada 
equipamento apresentar um relatório de todos os atendimentos feitos e de 
como serão utilizados os recursos destinados a estes locais. Patricia 
compartilha na tela relatório de janeiro de 2021 da casa de Passagem para 
que todos tenham acesso a essas informações. Uma outra sugestão foi 
chamar um representante de cada equipamento para apresentar na reunião 
mensal relatório de atendimentos feitos bem como falar do funcionamento. 
Patricia coloca em votação sobre a destinação do recurso, todos aprovaram.    
Pauta 4 - Apresentada resolução 07 -  que Consiste a Comissão Organizadora 
da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú- SC. A 
mesma foi aprovada.  Patricia deixou em aberto para quem gostaria de participar da 
comissão.Pauta 5 - Apresentada resolução 08: sobre a convocação da 13ª 
Conferência Municipal de Assistência Social do Município. Resolução 
aprovada por todos. Lais fala sobre as datas das etapas da conferência com 
o compartilhamento de tela, da organização das mesmas. Serão realizadas 
nos territórios para favorecer as pessoas estarem presentes e participarem 
das deliberações. etapa um que aconteceu no dia sete de julho de dois mil e 
vinte e um, não foi possível trazer todos os eixos pelo tempo, portanto foi 
marcado mais um dia para a primeira etapa que acontecerá no dia dezenove 
de julho. Em virtude da pandemia foram abertas salas zoom para aqueles 
que não se sintam confortáveis e seguros no presencial. Serão escolhidos 
dois representantes de cada etapa para estarem na conferência final. 
Matheus compartilha que no CRAS do Municípios já está organizando o 
pessoal  e relatórios para a etapa que será realizada no local. Carla 
compartilha como foi na sala zoom a primeira etapa, dificuldade de ouvir 
quem estava na plenária fazendo suas colocações, os dois vídeos 
apresentados travaram, ela sugere que dois representantes da APAE e duas 
famílias estejam presentes na plenária presencial.Patrícia lembrou que o chat 
precisa ser habilitado por todos nos seus computadores, assim é possível a 
participação de quem está on line. Nos CRAS onde o espaço é menor vai ter 
limite de pessoas enquanto que o CRAS nações consegue comportar um 
número maior de participantes. Tamayra fala sobre o formulário de perguntas 
sobre os eixos, que foram feitos com uma linguagem simples e com 
perguntas objetivas para que todos possam ter uma compreensão maior e 
possam opinar sobre o atendimento social, colocando o município próximo 
de suas necessidades. Foi sugerido que sejam divididas as tarefas dentro 
das pré-conferências, como digitação, transmissão pelo zoom e chat, 
condução da conferência. Vai ser enviado pelo whatsApp uma lista com as 
funções para todos os equipamentos envolvidos para que cada um possa se 
candidatar às funções. Laís ficou responsável por enviar essa lista. Patricia 
falou da importância de envolver cada técnico do equipamento onde vai 
acontecer a conferência, visto que esse técnico já conhece o usuário desse 
território, além de que ele ficará mais à vontade para conduzir o evento. 
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Patrícia traz a ideia da Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social de 
Balneário Camboriú, Anna Christina Barichello de se fazer a final da 
conferência num local onde se possa garantir a  visibilidade e o valor  da 
Política de Assistência, evento esse que será também  de forma híbrida, para 
isso o conselho vai acionar a comunicação da prefeitura municipal, para fazer 
a transmissão. Carla sugere ainda que seja feita também a transmissão pelo 
youtube. Pauta 6 - Assuntos Gerais: Sobre o termo de locação do centro 
comunitário, vai ficar pra próxima reunião. Valdeci toma a palavra para falar 
sobre a comissão para reformular, ajustar o edital sobre o valor de repasse, 
já que o valor no edital está defasado. Por conta desse mês estar bem cheia 
a agenda por causa da conferência Patrícia sugere que a comissão se reúna 
na última semana do mês de agosto de dois mil e vinte e um para as 
deliberações referentes ao edital. Candidataram-se a comissão: 
Carla(APAE); Valdeci(AFADEFI); Emanuelle(OAB); Patricia(Presidente-
CMAS); Laís(Vice Presidente - CMAS); Marcia Coelho( CRAS- Nações). 
Patricia encerra a reunião convidando a todos os conselheiros a participarem 
da REUNIÃO TÉCNICA DA ESCUTA ESPECIALIZADA, no dia treze de julho 
de dois mil e vinte e um das quatorze às dezesseis horas via plataforma 
zoom. 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 virtual via Skype serão nomeados ao final da 
mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a assinatura física, 
publique-se, arquive-se.

ASSINATURAS DIGITAIS:
Casa dos conselhos
ASSINADO
bccasadosconselhos@gmail.com
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 10/08/2021, 9:09:54
Tamayra Pauline de Oliveira Henkel
RECEBIDO
psicologia@facdd.org
Patrícia da Costa Oliveira
ASSINADO
patricia.oliveira@bc.sc.gov.br
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 03/08/2021, 2:41:46
Marcia Aparecida Coelho
ASSINADO
marcia.coelho@bc.sc.gov.br
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 05/08/2021, 9:18:05

3



Emanuelle Moraes O. Carnevalli
ASSINADO
advocacia17114@terra.com.br
IP: 191.54.80.108
Assinado em: 03/08/2021, 4:31:40
Karolina Zanlucki Cardoso
RECEBIDO
karol27zcardoso@gmail.com
Kelli Flávia Spricigo
ASSINADO
kelliflavia@hotmail.com
IP: 181.223.89.234
Assinado em: 03/08/2021, 12:37:56
Rosilnalva
ASSINADO
kiki73pereira@gmail.com
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 03/08/2021, 11:37:57
Vanessa Neide Rhenns Mocelin
ASSINADO
socialafadefi@gmail.com
IP: 177.53.124.178
Assinado em: 03/08/2021, 11:35:17
Carla Rosane Abs da Cruz Preto
ASSINADO
carlaabscruz@gmail.com
IP: 191.32.5.192
Assinado em: 03/08/2021, 4:08:39
Lais
ASSINADO
lais.gianezini@bc.sc.gov.br
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 05/08/2021, 6:02:43
Matheus Freitas
ASSINADO
matheus.freitas@bc.sc.gov.br
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 05/08/2021, 10:57:34
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