
ATA Nº 08/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal 
de Assistência Social de Balneário Camboriú/SC. Aos nove   dias do 
mês de agosto de dois mil e vinte um, reuniram-se ordinariamente, via
aplicativo SKYPE os seguintes conselheiros: Governamentais: Suziany
Fernandes da Silva(Ass.Social Casa da Mulher); Emanuelle Moraes O. 
Carnevalli (OAB);Vanessa Neide Rhenns Mocelin (Titular/AFADEFI); Kelli 
Flávia Spricigo (Suplente/Árvore da Vida); Patrícia da Costa Oliveira 
(Titular/SDIS); Carla Rosane Abs da Cruz Preto (Titular/APAE); Angela 
Maria de Camargo dos Santos(Suplente/APAE); Djaiza Spricigo(Secretaria 
Educação);Liliana Lúcia Roda(Casa da Mulher); Matheus(CRAS
Municípios); Marcia Coelho(CRAS Nações); Wilson Reginatto Junior 
(Titular/Usuários da Amor pra Down). A Presidente Patrícia inicia a reunião 
dando um bem vindo a todos e agradece a participação de todos, 
enfatizando a importância da reunião por ser a última reunião antes da 
conferência municipal que acontecerá no próximo dia dezoito de agosto de
dois mil e vinte e um. Patricia apresenta aos conselheiros a nova 
Assistente Social Suziany que chegou para somar na casa da mulher e do 
voluntário. Laís justificou sua ausência na reunião. Carla apresenta sua 
suplente Angela Maria de Camargo dos Santos, que participou da 
reunião.Pauta: 1 - Aprovação das ATAS nºs 06 e 07 - Apresentadas as 
Atas, foram aprovadas e assinadas e estão sendo publicadas. Pauta: 2
Ofícios recebidos e expedidos
- Foi recebido um ofício sobre como o conselho poderá acessar as contas 
públicas através do portal da transparência no site da prefeitura 
municipal.Será encaminhado ao conselho viaemail o passo a passo para 
fazer isso. Pauta 3 - Conferência Municipal de Assistência Social de 
Balneário Camboriú . Patrícia faz um apanhado geral de como 
aconteceram as cinco etapas da conferência, dos pontos positivos e 
negativos. Foi muito positivo no sentido de se ajustar todos os detalhes, 
principalmente a questão da transmissão e participação daqueles que 
estavam on-line, da participação de cada um nos debates.Outro ponto 
positivo foi a participação que foi muito expressiva em todos os territórios. 
Durante as etapas foram sendo construídas propostas bem substanciosas 
para se levar no dia dezoito de agosto na etapa final, propostas para serem 
levadas ao Município, ao Estado e à União. Patricia compartilha a ideia de 
como será a fala na conferência com a participação do Prefeito Fabrício. 
Da importância da participação de todos os conselheiros na conferência. 
Quanto a transmissão já estão sendo cotadas com algumas empresas para
que a transmissão aconteça de maneira excelente. Serão enviados 
convites oficiais para autoridades. Patricia abriu para quem quisesse estar
à mesa junto às autoridades, ficou então decidido os participantes, o Sr. 
Wilson Reginatto Junior da Amor para Dawn como entidade, Emanuelle
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Moraes sociedade civil trabalhadora e a Sra. Liliana representando os 
usuários. Na última reunião da comissão, foram organizadas as 
deliberações e propostas que ao longo das etapas foram sendo sugeridas, 
foram organizadas por relevância e ficaram dessa forma:Eixo
1 - 18 propostas, Eixo 2 - 03, Eixo 3 - 12, Eixo 4 - 08, Eixo 5 - 08. O arquivo 
será compartilhado para que o conselho possa já reler e decidir o que será 
mais importante. Patricia comunica a todos que o Sr. Guilherme do fala 
jovem será o cerimonialista no evento, todos concordaram. Outro 
apontamento feito foi de se apresentar na conferência algum material 
cultural ou uma apresentação de alguma entidade que tenha sido feito 
durante a pandemia. Iza sugeriu que o Projeto Oficinas apresente algo,
Patrícia achou a ideia excelente, e as demais dúvidas com relação a
conferência Patrícia sugere serem tiradas pelo whats App.  Pauta -
Assuntos Gerais: Após a conferência Patrícia sugere organizar um 
calendário com as metas da gestão que é visitar todos os equipamentos e 
também o edital de chamamento as entidades para poder avançar
nisso.Outro ponto que Carla trouxeé o retorno das reuniões presenciais, o 
conselho de direito vai retornar de maneira híbrida nacâmara, e a ideia é 
que também o conselho possa fazer o mesmo. Patrícia esclarece a
importância de ser presencial, com uma participação muito melhor de 
todos. Colocado em votação no chat, todos concordam e aprovam. Patricia
comunica que a Secretaria deInclusão foi convidada a apresentar junto no 
evento regional sul sobre o programa Criança Feliz no dia vinte de agosto 
do corrente ano, programa esse muito visado sobre a primeira infância no 
nosso município. Retomando o projeto prefeito Amigo da Criança, a 
secretaria da educação articulou para fazer parcerias junto a outras 
secretarias, a ideia é construir um plano de ação para os próximos dez 
anos. Lá em 2024, será feita uma avaliação de como está sendo. Patrícia 
agradece a todos, se coloca a disposição para qualquer eventualidade e
encerra a reunião. Sem mais a 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
CASA DOS CONSELHOS
ASSINADO
bccasadosconselhos@gmail.com
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 26/10/2021, 9:13:05
Liliana
ASSINADO
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lilianatao55@gmail.com
IP: 189.40.71.37
Assinado em: 21/10/2021, 1:07:12
Matheus
RECEBIDO
matheus.freitas@bc.sc.gov.br
Suziany
RECEBIDO
Suzianynaufs@hotmail.com
Carla
ASSINADO
carlaabscruz@gmail.com
IP: 179.179.157.28
Assinado em: 21/10/2021, 10:22:15
Djaiza
RECEBIDO
djaiza.souza@edu.bc.sc.gov.br
Wilson
ASSINADO
wreginattojr@gmail.com
IP: 189.8.101.163
Assinado em: 21/10/2021, 10:09:55
Angela
ASSINADO
angelamcsantos2020@gmail.com
IP: 177.5.189.11
Assinado em: 21/10/2021, 10:28:00
Emanuelle
ASSINADO
advocacia17114@terra.com.br
IP: 200.187.176.192
Assinado em: 21/10/2021, 10:23:36
Kelli
ASSINADO
kelliflavia@hotmail.com
IP: 143.208.97.137
Assinado em: 21/10/2021, 10:37:30
Vanessa
ASSINADO
socialafadefi@gmail.com
IP: 177.55.164.4
Assinado em: 21/10/2021, 4:35:08
Marcia
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ASSINADO
marcia.coelho@bc.sc.gov.br
IP: 177.124.0.212
Assinado em: 21/10/2021, 11:00:33
Patricia
ASSINADO
patricia.oliveira@bc.sc.gov.br
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 25/10/2021, 5:55:16
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