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ATA Nº  09/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência
Social de Balneário Camboriú/SC.  Aos 20  dias do mês de setembro de dois mil e  vinte
um, reuniram-se ordinariamente, no auditório da Câmara de Vereadores e também via zoom
os seguintes conselheiros:  Governamentais: Mariana Torres Roveda(Casa das Anas);
Kelli  Flávia Spricigo Fernandes de Andrade (SuplenteCasa das Anas);  Patrícia da Costa
Oliveira  (Titular/SDIS);  Carla  Rosane  Abs  da  Cruz  Preto (Titular/APAE);  Djaiza
Spricigo(Secretaria  Educação);Liliana  Lúcia  Roda(Casa  da  Mulher);  Matheus  C.de
Freitas(CRAS Municípios); Marcia Coelho(CRAS Nações); Tamayra Henkel(FACDD); Wilson
Reginatto Junior (Titular/Usuários da Amor pra Down); Valdeci Matias (AFADEFI);Vanessa
Mocelin(AFADEFI);  Laís  Gianezini(SDIS);Convidados:  Pastor  José  Luiz  Corrêa  (Diretor
CPM);Roberto(Coordenador  Abordagem  Social);  Cris  (Assistente  Social  Abordagem);
Joelma (Assistente Social Abordagem;Catia Purnhagen(AMA); Regina Moro Dal Bem(AMA);
Cinthya  Lorga  (Assessora  Vereador  Meirinho);  Kiki  Pereira  (FCBC);  Morgana  Rafaeli
(FURBES);  Margarida  Arruda(SIME);Erondina;  Jamila  justificou a  ausência.  A  Presidente
Patrícia  inicia  a  reunião  dando  um  bem  vindo  a  todos  e  agradece  a  participação  dos
presentes  e  também  de  todos  que  estão  participando  de  maneira  virtual.Pauta:  1 -
Aprovação das ATAS nº 08 -  Apresentada a Ata, foi aprovada e enviada por email para
colher  assinatura  e  ser  publicada.  Pauta:  2-  Relatório  da  Abordagem  Social  -  O
Coordenador  da  abordagem  social  Roberto  traz  um  relatório  no  formato  power  point,
mostrando  a  maneira  como  tem  sido  realizado  o  trabalho  da  abordagem  junto  aos
moradores de rua, de como funciona essas abordagens, com equipe técnica especializada,
dos encaminhamentos realizados, trouxe números bem relevantes.Foi criado um grupo de
whats App junto com os comerciantes da cidade, criando uma parceria,  para ajudar nas
denúncias para que esses moradores de rua sejam retirados do centro da cidade, tenham
seus documentos emitidos,  sejam direcionados às  suas cidades ou encaminhados para
tratamento.  A abordagem tem também a colaboração da guarda municipal  e  também a
polícia  civil  nestas  abordagens  onde  muitos  indivíduos  que  muitas  vezes  estão  com
mandado em aberto são recolhidos ao presídio para terminar de cumprir pena, tirando assim
pontuais riscos de violência. todos os catadores devem estar cadastrados no sistema, onde
eles recebem orientações de como deve ser o carrinho de coleta, os horários que se pode
fazer essa coleta. Outra ação é visitar juntamente com a polícia civil os pontos de reciclagem
que são possíveis pontos de receptação de produtos roubados. Casa de passagem um pela
manhã vinte pessoas, entre a tarde e a noite até trinta e cinco  pessoas, contando que trinta
pessoas já estão lá na luz da vida que é uma extensão dois da casa de passagem. A Casa
de Passagem tem quatro Assistentes Sociais e mais duas técnicas que estão em home
office por estarem gestantes segundo a assistente social Joelma, que juntamente com a Cris
faz a abordagem na rua. A equipe também está se preparando para a próxima temporada
com a GM, fiscais de postura em semáforos, vai ser aumentado mais um carro para se ter
maiores resoluções de casos, e a ideia é fazer com que eles não venham para Balneário
Camboriú.  O  principal  é  não  dar  esmolas  e  sim  oportunidades.  Disque  denúncia  156.
Patrícia  agradece  o  empenho  de  toda  a  equipe  da  Abordagem Social,  de  como  é  um
trabalho difícil, trabalho de formiguinha. Em Porto Belo Patricia atendeu no CREAS  em 2015
44 moradores de rua, achava que era muito, enquanto que aqui foram 2.400 em menos de
oito meses. 35 pessoas nativas deste número grande de atendimento. O município investiu
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muito  de  2018 pra  cá,  teve um crescimento  grande em capacitação da equipe técnica,
estamos no  caminho.  Roberto  agradece  e  convida  os  conselheiros  para  conhecerem o
trabalho  e se colocarem à disposição. Pauta: 3 -  Relatório Final da 13ª Conferência de
Balneário Camboriú . Laís toma a palavra e faz a leitura dos apontamentos no relatório da
conferência, relatório que o conselho estadual enviou para que o município mostrasse no
relatório como foi a nossa conferência. Foram ao total dezoito horas e cinquenta e cinco
minutos, contando as cinco etapas da conferência. Com um número de 247 participantes.
Laís faz a leitura das dez deliberações que foram tiradas para o município de todas as
propostas apresentadas nas etapas da conferência. Leu também as deliberações para o
estado  e  união.  patricia  comenta  sobre  como  foi  uma  conferência  madura  e  bem
participativa. Foram mais de seis ações. Na última etapa foi também on-line, ficou muito
leve, e se percebeu muita vantagem nisso ,na organização. Wilson pergunta se foram pré-
conferências, mas Patrícia explica que não, foi a conferência diluída em etapas para melhor
se  deliberar  os  assuntos  pertinentes  às  propostas  a  serem apresentadas  ao  município,
estado  e  união.  Um  ponto  muito  positivo  segundo  Wilson  foi  que  normalmente  nas
conferências se perde muito tempo com discursos e pouco tempo para discussões e que
esta conferência foi totalmente ao contrário. Carla também fala de como foi positivo para ela
por ser sua primeira conferência.  Patricia encerra esta pauta reforçando de como foram
robustas as propostas enviadas ao município,  estado e união e que acredita que vai  se
avançar muito nisso buscando um equilíbrio entre a gestão e sociedade civil.  Lais então
passa para todos a data que acontecerá a conferência estadual, nos dia 18,19,20 e 21 de
outubro, de forma totalmente on-line. Pede aos delegados eleitos já anotarem essas datas
na  agenda  para  que  não  esqueçam  de  participarem.  Pauta:4  -  Edital  de  Chamamento

Público para Projetos/Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária 2022:  A contabilidade do
fundo apresentou uma proposta. Patrícia então apresenta proposta de orçamento. Foi feito
uma análise do plano plurianual, que faz essa análise para os próximos quatro anos, depois
que já foi aprovada na câmara de vereadores e só depois disso é construída a LDO que é
usada  durante  o  ano.  foi  feito  alguns  acordos  para  se  ter  uma  melhor  utilização  dos
recursos. A principal foi com relação ao repasse para a família acolhedora, na última reunião
com a  comissão foi apresentada o que foi acordado no PPA, estava dividido em proteção
básica, especial e recursos,dessa forma os recursos ficaram menores, aí a briga era essa
aumentar esses recursos, nunca a gestão pensou ou falou em diminuir esses recursos muito
pelo contrário, porque já estão a quatro anos sem chamamento para as entidades. Nessa
reunião foi traçado que seria marcado uma reunião para essa semana com a contabilidade,
controladoria  e fazenda.  Foi  marcada a reunião,  porém Patrícia  antes conversou com o
Joedir da contabilidade que falou que não poderia esperar, que tinha que ser entregar a
proposta imediatamente. precisava fechar pra entregar na segunda feira pra fazenda. Então
Patrícia apresenta o que se conseguiu propor, relatório anexo. O que ficou acordado com a
contabilidade é que se os repasses do estado forem menores ou maiores, vai ser solicitado
uma ampliação de recursos ao comitê gestor financeiro já no meio do ano para o benefício
eventual.  O cartão BC Social  já  está sendo operacionalizado.  Wilson pergunta se ficará
pronta a casa do adolecente esse ano, Patricia diz que não, que a parte elétrica, hidráulica,
portas, janelas sim, o que não ficará pronto é o espaço em volta porque não estava no
primeiro  projeto.  Para  finalizar  a  obra  é  necessário  o  município  ter  que dispor  de  mais
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recursos, em torno de seiscentos mil. Patricia observa que essa obra é muito grande em
relação ao número pequeno de adolescentes atendidos ali. Patricia fala da ação civil pública
que chegou ao conhecimento da gestão para acessar o pagamento da associação do Lar
Maternal Bom Pastor com recursos do fundo da criança e do adolescente, Isso já está sendo
acessado. A gestão já solicitou que seja feito esse pagamento pelo fundo de assistência.
Hoje o fundo de assistência não tem esse recurso, por isso vai ser feito um novo contrato
junto a essa entidade e que não será de quinze vagas pois essa não é a realidade do local,
isso já foi discutido com a Controladoria, Patrícia esteve com o diretor do lar conversando
com a Dra. Camila e Dr Alan, e eles foram claros que o recurso usado não poderia ser mais
do fundo da criança e então o município vai fazer a defesa. Nessa semana vai ser informada
a entidade do cessamento e então a necessidade de se fazer um novo contrato com a
prefeitura. A Dra. Camila não achou prudente retirar as crianças dessa entidade e levar para
outra, ela sugeriu fazer uma adequação no lar do adolescente que fique com serviço de
família acolhedora,e os adolescentes até que a obra da casa da criança e do adolescente
esteja em andamento. A ideia é não separar essas crianças, para não romper vínculos. a
preocupação maior é com as crianças. Wilson diz que só teve uma vez treze crianças e
nunca houve quinze, sempre uma média de dez. A contabilidade faz previsão de dez mil
reais,  e  deve  ser  pago  conforme  as  demandas.  Patricia  fala  como  funciona  a  família
acolhedora a pedido da Carla. Valdeci da AFADEFI pergunta quantas entidades estão na
lista para receber esse valor de recurso de 634.800,00.  Patrícia responde que hoje são
quatro  entidades,  mas  que  está  aberto  para  que  outras  entidades  se  encaixem   nos
requisitos para receberem recursos também, ou seja 158.700,00 cada uma. Não havendo
nenhuma manifestação contrária, considerou-se aprovado. Para o chamamento do edital, a
comissão se reunirá amanhã, pela urgência, senão não é possível finalizar. Foi decidido
então  marcar  para  amanhã  dia  vinte  e  um  de  setembro  às  quatorze  horas  na  APAE
Pauta:5 - Revisão da atuação das Comissões do Conselho-  Laís aponta sobre a importância
de  se  reestruturar  as  comissões  do  conselho,  vai  ser  colocado  no  grupo  quais  são  as
comissões que existem e os conselheiros vão colocando seus nomes onde gostariam de
atuar,  Laís  pede  a  participação  de  todos,  para  que  seja  bem dividido  e  ninguém fique
sobrecarregado. Carla observa que normalmente são sempre os mesmos , e quer como são
muitos no conselho, todos podem se envolver. Wilson diz que é uma obrigação de todos os
conselheiros participarem. Carla também fala que colocar o nome e não participar também
não adianta. Valdevir fala que está no regimento que consta que o conselheiro não pode
cometer  muitas  faltas.  Dona Neiva  quer  participar  das comissões,  como não tem muita
experiência com o celular o Matheus ficou responsável de colocar o nome dela numa das
comissões.Pauta: 6 -  Planejamento de Visitas nas Instituições para Atualização do CNEAS  -
A gestão vai organizar nos próximos dias as visitas nesses espaços para se atualizar o
cadastro como parte da competência da gestão. Vai ser colocado no grupo o cronograma de
visitas para que o conselheiro que queira acompanhar preencha ali no cronograma para seja
um trabalho em conjunto com essas entidades. Como já é um trabalho da gestão e também
o acompanhamento  das  políticas  sociais,  já  faz  tudo junto.  Pra  não ser  dois  trabalhos.
Assuntos Gerais - Sem assuntos gerais. 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  híbrida  diretamente  do  auditório  da  Câmara  de
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Vereadores  e  também  pela  sala  zoom,  serão  nomeados  ao  final  da  mesma,  dando
legalidade ao conteúdo expresso eximindo a assinatura física, publique-se, arquive-se.
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