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ATA Nº 12/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência 
Social de Balneário Camboriú/SC. Aos oito  dias do mês de novembro 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); Carla Rosane Abs da 
Cruz Preto (Titular/APAE); Tamayra Pauline (Suplente/FACDD);  Lais Gianezini (Titular/SDIS);  
Wilson Reginatto Junior(Amor pra Dawn); Jeferson Leal(SDIS); Mayara Cristina 
Fonseca(Responsável Técnica -NAHC); Regina Moro Dal Bem (AMA Litoral); Dijaiza Gomes 
de Sá Souza(Secretaria Educação);Neiva Maria de Oliveira Phillips(Usuária CRAS);Daltiele 
Furtado Marinho(Ass.Social SDIS); Liliana Lúcia Roda(Usuária- Casa da Mulher); Mariana 
Torres Roveda(Casa das Anas); Patricia da Costa Oliveira (Presidente CMAS); A Presidente 
Patricia inicia a reunião dando um bem vindo a todos os presentes e também aqueles que 
estão presentes pela sala zoom. Aproveita também para agradecer à Câmara pela estrutura 
cedida para que essas reuniões acontecessem de forma hibrída e segura, para o próximo ano, 
será reestruturado para ver se continua dessa forma, ou na casa dos conselhos, sugestão de 
pauta para a última reunião do ano. Hoje é a penúltima reunião do ano com pautas importantes 
para continuidade das ações para esse ano e o próximo. Patrícia pede que todos escrevam 
no chat o nome completo e suas representações para constar na lista de presença da Ata. 
Pauta: 1 - Validação da Ata nº 11, que já foi enviada por email aos conselheiro para leitura e 
sem nenhum apontamento foi assinada e aprovada.Pauta: 2 - Comissão de Normas e 
Inscrição- O conselho recebeu durante o ano alguns pedidos de inscrição, dois deles 
enviaram o pedido mediante documentação que será entregue a comissão de normas que se 
reunirá ainda antes da última reunião do ano para aprovar ou não esses pedidos. as entidades 
são a PAIS que fez pedido de inscrição e de projeto no CMAS e a UNIVALI que é renovação 
de inscrição. Primeiro será passado para a comissão de normas e se for o caso será 
repassado para a comissão de políticas para as visitas às entidades. Patrícia pergunta se tem 
alguma pergunta, ou apontamento dos presentes na reunião, e que de qualquer forma primeiro 
vai para a comissão de normas e será trazido para a próxima reunião para aprovação ou não. 
Jeferson então sugere que já seja definida uma data para essa reunião da comissão de 
normas das quais fazem parte: Laís, Jeferson, Liliana, Mariana, Kelli e Nathalia. Fica então 
definida reunião para o dia 16 de novembro de 2021 às 10:30 horas na casa da mulher. Nada 
tendo seguido para a próxima pauta. Pauta: 3  - Ofícios recebidos: Somente dois informes, 
o primeiro informe 06 que foi compartilhado com todos os conselheiros e delegados validando 
as data que era para ser dos dias 08 a 12 de novembro com algumas informações pertinentes 
a conferência, porém na sexta feira  agora chegou o informe urgente de nr. 07 do CEAS com 
informações sobre a mudança de datas da 13ª conferência estadual que será realizada de 
forma virtual e acontecerá nos dias 24,25 e 26 de novembro. O informe já foi enviado para os 
delegados via email e também pelo whatsApp. patrícia ainda aponta de como ficou mais 
prudente por ser menos datas e que se os delegados tiverem alguma dificuldade de acesso, 
a gestão está a disposição, com o espaço na casa da mulher para quem tiver dificuldade e 
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poder participar da conferência. patrícia acredita que as mudanças também se deram por 
conta do seminário estadual de assistência social que ficaria nas mesmas datas dificultando 
assim a participação da direção do conselho, pois seria feito junto com o Seminário Estadual 
ficando difícil a participação da direção do conselho nos dois eventos, pois a presidente é do 
Conselho Estadual é também diretora da Assistência Social do estado. Pauta: 3 - Edital de 
Chamamento(atualização do andamento do edital)-Patrícia então fala que as entidades já 
fizeram a entrega dos documentos, que tiveram um pouco de dificuldade com o protocolo e a 
controladoria, patrícia pede desculpas em nome da gestão pelo transtorno, que era pra estar 
tudo certo com a comissão de seleção e o protocolo no momento da entrega dos envelopes, 
que seria direcionado a comissão sem nenhum problema. Mas foi bom para que no próximo 
não se cometa mais esse equívoco, deixar as informações mais claras e passar essas 
informações ao setor de protocolo de que os documentos serão entregues lá. A Kelli da Casa 
das Anas participou da abertura dos envelopes e Patrícia pergunta se ela tem algum retorno 
pra passar para os conselheiros neste momento, sabendo-se que foi entregue os extratos de 
recebimento dos projetos no site da prefeitura no item da controladoria, foi recebido também 
os planos de trabalho, a publicação oficial é hoje dia oito de novembro. Ninguém da gestão foi 
acionada para alguma questão do edital.Patricia acredita então que a principio está tudo certo, 
pois se tivesse alguma dúvida eles teriam chamado a gestão para dirimir as mesmas. Mariana 
então aponta que estava tudo certo, porém ela ainda tem algumas dúvidas quanto às datas e 
pergunta se mais alguém também tem essa dúvida. Patrícia então fala que as datas seguem 
o cronograma inicial que todas as entidades já têm ciência, e que está no edital. Mariana então 
diz que sim, agora sem dúvidas.Patrícia pergunta se mais alguém tem dúvidas sobre o 
chamamento, alguma observação, comentário. Tudo certo então segue para o próximo 
assunto.Pauta: 4 - Eleição da nova mesa Diretora no CMAS - Conforme regimento interno 
a eleição é anual, final do ano é feito essa eleição para saber quem vai assumir no próximo 
ano. Ano passado foi feito um fórum de eleição que levou um pouco mais de tempo por conta 
da pandemia. A gestão que está hoje assumiu em abril de 2021, mas é de praxe que seja feito 
de um ano para o outro.A dois anos atrás o conselho optou por reconduzir a mesa diretora, foi 
um ano governamental. Douglas foi o presidente. Já no próximo ano foi reconduzido e ficou 
novamente governamental. E nesse ano foi feita eleição e a representação é não 
governamental, então Patrícia coloca então como sugestão ao conselho se querem reconduzir 
a mesa atual ou se será feita nova eleição. Patrícia pede a manifestação dos conselheiros, 
para que se decidirem uma nova eleição para ser marcada para a última reunião do ano. 
palavra aberta, Wilson então pergunta se a mesa diretora atual tem intenção de continuar, 
Patrícia diz que pra ela tudo bem continuar na presidência, laís também como vice, a 
secretária Manuelle não está presente porém não fez nenhuma manifestação para deixar o 
cargo, Kiki, vice secretária está presente, mas Patrícia coloca o cargo a disposição se algum 
dos conselheiros queira assumir. Neiva toma a palavra e diz que ela está satisfeita com o 
trabalho que a mesa diretora vem desenvolvendo e vota que seja reconduzida para o próximo 
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ano. Patrícia, diz que o conselho decide se quer reconduzir ou iniciar uma nova gestão, 
qualquer que seja a decisão será acatada. Kiki também vota pela recondução, Liliana também 
pede que seja reconduzida e mantenha a mesa diretora atual. Iza também vota pela 
recondução. Colocado em votação no chat, para todos votarem. Unanimidade, todos pediram 
a recondução. Jeferson traz então que se tem algum conselheiro governamental que tenha 
interesse em mudar a mesa, esse é o momento. Patrícia deixa então a palavra em aberto para 
manifestações. Considerando que não houve oposição, a mesa diretora foi reconduzida para 
o próximo ano, e sendo assim já para a próxima reunião será trazido o plano de trabalho e 
ações para o próximo ano. Patrícia pede então aos conselheiros que já estejam pensando em 
estratégias para trazer em pauta, já que no próximo ano será um ano diferente começando 
pela definição de que maneira serão realizadas as reuniões do conselho e ações como 
capacitações, plano de atividade das comissões e já ter data para essas comissões e tudo o 
mais.Pauta: 6- Retorno da Comissão de Políticas sobre as visitas às entidades. Patrícia 
passa a palavra para Jeferson e Laís e pede que os conselheiros que participaram dessas 
visitas também se manifestem. Jeferson aponta que a primeira dificuldade que a comissão 
teve foi de não ter um instrumental para registrar essas visitas, procurado na base de dados 
do conselho e não foi encontrado, então a comissão criou esse documento que está no drive 
do conselho um relatório que é pra imprimir e escrever de próprio punho para que na visita a 
pessoa assine e concorde com o que foi apontado e descrito no relatório.Jeferson 
acompanhou duas visitas, na AFADEFI e NAHC, Jeferson não conhecia essa duas entidades 
e ficou feliz de ver o quanto essas entidades estão engajadas no atendimento a proteção 
básica. Uma outra falta que a comissão sentiu foi de um documento norteador além do 
relatório de visitas para registrar o que se tem que ver nessas visitas, e a comissão decidiu 
construir esse documento, para registrar e poder apresentar ao conselho para aprovação. Laís 
toma a palavra e passa para todas as entidades que já foram visitadas: AFADEFI, NAHC que 
ainda não tem inscrição no conselho mas está encaminhando para solicitar, Mayara está 
presente hoje na reunião de modo on-line como ouvinte e a CASA das ANAS. Laís aponta a 
importância dessas visitas para se conhecer os espaços e os serviços que as entidades 
ofertam no município. Essas visitas são muito importantes, essa aproximação do conselho às 
entidades, prestando suporte, apoio, assessoria e monitoramento também nas entidades 
naquilo que elas podem ofertar e usufruir do conselho para isso. Para essa semana a 
comissão termina as visitas com as entidades, amanhã dia nove tem a AMOR pra DOWN e 
HELEN KELLER e tem também a APAE que ficou para o dia dez a pedido da Carla. Vai ficar 
faltando o Lar São Vicente de Paula, porque por falte de carro não foi possível ir até a entidade 
e a UNIVALI que será remarcada a visita também. patrícia pede que já seja incluída a entidade 
PAIS nessas próximas visitas, eles já pediram a inscrição então já na visita se faz uma 
avaliação presencial. carla pede a palavra, e fala de como ela considera importante essas 
visitas, e diz que poderia ter tido uma participação maior dos conselheiros. e que o conselho 
deveria se reunir para construir esse documento para registro das visitas, Carla participou 
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somente da AFADEFI, gostaria de ter ido em outras entidades porém como estavam com 
pessoal reduzido por ter colaboradores com covid, ela não conseguiu estar noutras visitas, 
mas considera que poderia sim ter uma adesão maior dos conselheiros.País pergunta se tem 
mais alguma colocação. Patrícia pergunta se tem mais algum comentário. patrícia então 
sugere que a comissão de políticas vá atualizando a agenda, e também concorda que haja 
mais participação por parte dos conselheiros para que no momento de avaliar essas 
entidades, todos saibam onde o conselho está indo, e isso é a missão de todos os 
conselheiros. A gestão está a disposição para tirar dúvidas das entidades, e quanto mais 
entidades inscritas no conselho muito melhor é mais forte dentro do município, isso solidifica,  
esse equilíbrio entre entidade e terceiro setor. Jeferson ainda fala da importância da visita pois 
in loco se vê exatamente como funciona, quais as dificuldades, quais os atendimentos que a 
entidade faz, e como faz esses atendimento, porque muitas vezes consegue se perceber que 
a entidade faz ainda mais do que aquilo que está inserido, e quando se abre uma discussão 
daquela entidade, você já vivenciou já conhece a estrutura, enfim  a Nahc pediu 
assessoramento não está inscrita mas já faz atendimento na proteção básica e também média 
complexidade, já está em atendimento na rede há mais de trinta anos, então são serviços já 
ofertados. Patricia então complementa que o PAIS já estava inscrito, depois saiu, agora vem 
retomar com a avaliação para nova inscrição.  
Pauta: 7- Assuntos gerais -  Patrícia fala então sobre o seminário estadual de assistência 
social nos dias onze e doze de novembro, seminário relâmpago, pois quando foi lançado sobre 
o seminário, a FECAM teve uma ideia de público e não imaginava que teria tantas adesões e 
assim que lançou imediatamente esgotaram as inscrições por conta do número de 
participantes, nem deu tempo de passar para que os conselheiros pudessem participar. 
somente alguns servidores da assistência vão participar custeando suas despesas, num bate 
e volta. E patrícia traz uma outra situação que veio através de grupos de whatsapp, e como 
representante do CRESS, trazer um pouco de solidariedade para a conselheira de Itapema 
Dalila Pedrini, e Patrícia pergunta se alguém teve conhecimento da situação de que ela sofreu 
alguns ataques, algumas manifestações contrárias, ações pessoais que acabou virando um 
motim no intuito de retirá-la do conselho municipal de assistência de Itapema. Patrícia então 
vem em defesa da conselheira, pois ela vem a muitos anos com várias ações dentro do 
conselho, enquanto professora, militante. Independente de qualquer coisa que tenha 
conhecido na vida pessoal dela, nada pode invalidar tudo o que ela fez dentro da assistência 
social. O conselho não existe  para analisar a conduta ou julgar pessoas, na sua vida pessoal. 
Dona Neiva então diz que conhece Dalila desde o começo quando entrou no conselho e que 
Dalila é uma pessoa íntegra, batalhadora, e que apoia ela em tudo. Pois quem pensa que 
somos pra julgar o outro, apóia totalmente e faz das palavras de patrícia suas palavras. 
Jeferson pede a palavra para alterar o horário da reunião da comissão de normas, para mudar 
para as dez e trinta, pois Jeferson trabalha pela manhã, e todos concordam com a mudança. 
Nada mais tendo a falar Patricia encerra a reunião agradecendo a presença de todos.Sem 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO 
GOVERNAMENTAL 
CASA DOS CONSELHOS 

 

 
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. 
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