
ATA Nº 05/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de 
Assistência Social de Balneário Camboriú/SC. Aos vinte e um  dias do 
mês de junho de dois mil e vinte um, reuniram-se ordinariamente, via 
aplicativo SKYPE os seguintes conselheiros: Governamentais: Kiki 
Pereira (FCBC); Juliana Rey Bronzatti(CRAS); Kelli Flávia Spricigo(Suplente); 
Liliana Lucia Roda(Casa da Mulher); José Antônio Margarida( Conselheiro 
Titular FURBES); Wilson Junior( Usuario Amor pra Dawn); 
Fernando(FAACD); Sarah Karoline Farias Dantas (Titular/Proteção Social 
Especial); Patrícia da Costa Oliveira (Titular/SDIS), Lais Gianezini 
(Titular/SDIS); Carla Rosane Abs da Cruz Preto (Titular/APAE); Walter 
Fernando Morona(Eng.Colônia de Pescadores); Pedro manoel 
Fagundes(Diretor do Lar do Adolescente); Marcos(SDIS- convidado); Rosele 
(Artesã). A Presidente Patrícia inicia a reunião com a seguinte Pauta: 1 -
Aprovação da ATA nº 04 - enviada a todos os conselheiros via e-mail, lida e 
assinada de forma on-line e aprovada. Pauta: 2 Ofícios recebidos e 
expedidos  - Foram somente informes recebidos via e mail, enviada pelo 
CNAS sobre a 13ª Conferência Municipal, informes que estão sendo juntados 
para a formação da Comissão Organizadora da Conferência, pois é referente 
ao número de delegados por estado; Pauta 3 - Apresentação do Projeto 
com Curtume do peixe-. Patrícia fala sobre o envolvimento da secretaria de 
assistência Social, junto ao projeto que já existe na colônia de pescadores, a 
Secretaria vem junto ampliar e otimizar o trabalho que vai envolver as 
mulheres na região da barra sul, proporcionando a geração de renda. O 
papel da Assistência é ser um meio por onde virão os recursos do município 
e também do estado para que desse projeto seja possível a produção de 
produtos artesanais e industriais, já que no local onde é desenvolvido o 
trabalho já existem maquinários. O senhor Morona, junto  com a artesã 
Rosele falam de como vai funcionar o trabalho, das parcerias que serão 
buscadas junto ao Senai, Senac e outros órgãos apoiadores que capacitem 
essas mulheres. Hoje as peles dos peixes são doadas a colônia, é feito o 
processo de tratamento onde se transforma no couro. Existe também a 
preocupação de se preservar o meio ambiente quanto ao processo dessa 
transformação na pele do peixe, por isso é necessário um estudo dentro 
dessa área.Patrícia toma a palavra e fala do investimento inicial que  a 
secretaria de inclusão social já tem destinado para o projeto no valor de R$ 
20.000,00, que vai dar o pontapé inicial, e após se buscará junto ao governo 
estadual novos recursos. Pauta 4 - Reforma do prédio onde funcionava o 
lar do adolescente. Fagundes Compartilha de como ficou a reforma do 
prédio que será devolvido à locadora, foi pago um aluguel a mais para que 
fosse possível concluir a reforma para a entrega.Fagundes fala também de 
como ficou o lar onde estão hoje onze adolescentes, de como o local está 
bonito e funcional, ele fez um convite para que todos os conselheiros 
venham até o local conhecer o abrigo. Depois ele falou da obra de 
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construção da casa do adolescente que está sendo feita e que a empresa 
que é responsável pela obra se comprometeu de entregar a mesma até o 
próximo dia 29 do corrente mês. Após será feito um nova etapa com novo 
projeto para os entornos do local, como muros, calçadas e também as 
entradas com acessibilidade. Patricia toma a palavra e fala que esse ano 
ainda é um ano atípico por conta da pandemia, mas é um ano de conferência 
e da importância da participação dos conselhos no apoio para que essa 
conferência seja um sucesso, falou um pouco de como será feita, em 
pequenas etapas para deliberações dos cinco eixos e assim ter todas as 
propostas prontas pra apresentar na conferência final em agosto de dois mil 
e vinte e um. Patrícia precisou se retirar para uma outra reunião. Pauta 5 -
Leitura da Resolução 05/2021: Laís assume a leitura dessa resolução que 
aponta a aprovação do centro de convivência Casa da mulher e Casa do 
Voluntário por todos os conselheiros. Falou sobre todos os serviços sociais 
que a casa oferece, que os atendimentos são feitos na maioria por 
voluntários, e que os atendimentos essenciais são feitos por profissionais 
remunerados, que são os servidores públicos. O local tem a mesma proposta 
dos Centros Comunitários, de empréstimo nos fins de semana para outros 
tipos de eventos. Que o ideal era criar um documento anexo com as normas 
de funcionamento e comportamento no local, caso esse que ainda será 
discutido por todos os conselheiros na formulação dessas normas. Pauta 6 -
Comissão de políticas Públicas: Laís pergunta quem quer se candidatar à 
comissão. Como nesse momento são poucos os participantes da reunião 
que estão com câmeras, Carla sugere que seja feito numa próxima reunião 
para que todos tenham oportunidade de participar e assim não seja um peso 
pra ninguém.. Pauta 7 - Assuntos gerais.  Margarida fala sobre a 
importância de se tomar a vacina contra o Covid, de como acelerou a 
vacinação, e das pessoas procurarem os locais para tomar a segunda dose. 
Não havendo mais manifestações. 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.
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ASSINATURAS DIGITAIS: 
José Antônio MARGARIDA
ASSINADO
joseantoniomargarida68@gmail.com
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 05/08/2021, 4:05:08
Casa dos conselhos
ASSINADO
bccasadosconselhos@gmail.com
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 10/08/2021, 9:10:38
Patrícia da Costa Oliveira
ASSINADO
patricia.oliveira@bc.sc.gov.br
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 02/08/2021, 7:02:38
Sarah Karoline Farias Dantas
RECEBIDO
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sarah.dantas@bc.sc.gov.br
Juliana Rey Bronzatti
ASSINADO
reyfernandoflecha@gmail.com
IP: 45.231.1.198
Assinado em: 02/08/2021, 9:41:17
Rosinalva Ap. Pereira
ASSINADO
kiki73pereira@gmail.com
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 02/08/2021, 10:39:44
Liliana Lucia Roda
ASSINADO
lilianatao55@gmail.com
IP: 191.191.122.194
Assinado em: 02/08/2021, 6:41:02
Pedro Manuel Fagundes
RECEBIDO
pedromfagundes13@hotmail.com
Lais Gianezini
ASSINADO
lais.gianezini@bc.sc.gov.br
IP: 181.223.77.8
Assinado em: 02/08/2021, 10:38:25
Kelli Flavia Spricigo
ASSINADO
kelliflavia@hotmail.com
IP: 200.146.43.202
Assinado em: 02/08/2021, 11:50:19
Carla Rosane Abs da Cruz Preto
ASSINADO
carlaabscruz@gmail.com
IP: 191.251.121.167
Assinado em: 02/08/2021, 11:22:36
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