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ATA Nº 13/2021 – Reunião ExtraOrdinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência 
Social de Balneário Camboriú/SC. Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil 
e vinte um, reuniram-se extraordinariamente,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); Jeferson 
Leal(SDIS); Matheus(CRAS Municípios); Dijaiza Gomes de Sá Souza(Secretaria Educação); 
Daltiele Furtado Marinho(Ass.Social SDIS); Vanessa Neide Rhenns Mocelin 
(Titular/AFADEFI); Victor Lopes(Sec.Saúde); Kelli Spricigo(Casa das Anas); Marcia 
Coelho(CRAS Nações);Patricia da Costa Oliveira (Presidente CMAS); A Presidente Patricia 
inicia a reunião dando um bem vindo e agradece a participação de todos nessa reunião 
extraordinária com pauta única. Pauta: 1 - Repasse Emenda Parlamentar - Os sistemas do 
governo federal estão muitos instáveis, para puxar os relatórios financeiros e acessar, colocar 
RMAs, sempre com muitas questões. O preenchimento do Censo Suas está sendo bem difícil, 
por isso foi solicitado às entidades o mais breve possível passar as informações, pois tem que 
ficar todo dia tentando um pouquinho dentro do sistema. Então foi recebido através de emenda 
parlamentar um valor no começo do ano, fevereiro ou março, e aprovado. Em julho foi 
colocado no sistema, foi aprovado em reunião de julho, na última prestação de contas que 
eles fazem e aconteceu que devido a instabilidade do sistema , ele se perdeu, foi como se ele 
tivesse sido finalizado pelo conselho e aí foi preciso abrir um novo processo no sistema do 
governo federal que é o SIGTV, foi aberto em tempo hábil, eles ligaram e Patricia já fez tudo 
no sistema , foi inserido todos os itens dentro do valor que já tinha sido aprovado. O valor da 
emenda é de R $200.000,00(duzentos mil reais), serão divididos em dois depósitos de 
100.000,00 cada um e esse valor é destinado a proteção social básica, para o Centro de 
Convivência, para os CRAS. É um recurso que vem para investimento, para aquisição de 
materiais, conforme a portaria 2600 que versa sobre o que se pode adquirir, então feito tudo 
isso, a gestão teve que abrir novo processo, por conseguinte tem que fazer essa reunião para 
aprovar novamente o recebimento desse recurso e sua utilização. Então a ideia é reunir todos 
os conselheiros nesta reunião extraordinária, aprovar isso em Ata novamente por conta dessa 
falha no sistema e recomeço do processo. Patrícia pergunta se alguém tem alguma pergunta, 
e aproveita para explicar a origem desse recurso, essa emenda foi articulada entre a Gestão 
Suas junto ao gabinete com o deputado João Ghizoni, trazida pela Márcia do CRAS nações 
juntamente com a Secretária Anna Christina Barichello. Como ninguém se manifestou foi 
colocado em votação, e através do chat aprovaram unanimemente o repasse e sua 
utilização.Nada mais tendo a falar Patrícia agradece novamente a presença de todos é dada 
por encerrada a reunião e eu, Maria Solange, lavro a presente ata para a devida publicação 
onde os conselheiros presentes nesta reunião 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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