
 

 
ATA Nº 11/2020 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência             
Social de Balneário Camboriú/SC. Aos 16 dias do mês de Novembro de dois mil e vinte,                
reuniram-se às quatorze horas, via aplicativo SKYPE os seguintes conselheiros:Rollandy          
Vieira Rodrigues (Titular/SDIS); Lais Gionezeni (Suplente/SDIS); Samanta Meira Costa         
Zambon (Titular/CRAS); José Antonio Margarida (Suplente/FURBES); Rosinalva Aparecida        
Pereira (Titular/F.Cultural);Douglas Schwolk Fontan Ayres de Aguirre       
(Titular/Sec.Articulação); Maurino Adriano Vieira Junior (Suplente/Sec.Articulação); Juliana       
Rey Bronzatti (Titular/CRAS Const.Cidadania); Wilson Reginatto Junior (Titular/Amor pra         
Down); Carla Rosane Abs da Cruz Preto (Titular/APAE); Valdeci Matias          
(Suplente/AFADEFI);Emanuelle Moraes O. Carnevalli (Titular/OAB); Contando com a        
participação de: Regina Moro Dal Bem; Presidentes Douglas inicia a reunião com a             
seguinte pauta: 1) Aprovação do recurso da primeira Infância para pagamento de folha             
de funcionários; A) O conselheiro Rollandy explica que o PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,            
tem uma coordenadora e tem oito visitadoras. Informa que o salário da coordenadora é de               
R$ 3.988,00 e os visitadores ganham um salário mínimo por mês. Rollandy explica que              
esses valores referente a parcela de 2019 é de de R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO               
MIL) e de 2020 é de R$ 56.000,00 (CINQUENTA E SEIS MIL), que será para custear esses                 
salários e para a compra de materiais necessários para as visitas; Informa que quando o               
programa começou e não tinha lei, o município de Balneário Camboriú bancava com as              
despesas, mas agora com a lei complementar, informa que conseguem utilizar deste recurso             
com mais excelência; B) Junior pergunta se o projeto terá aporte de recursos do município;               
Rollandy informa que esse recurso vindo do Governo Federal é destinado para isso, mas se               
faltar o município auxiliará o programa; C) Presidente Douglas pergunta se mais algum             
conselheiro tem dúvida neste item de pauta e coloca em deliberação os valores advindos de               
recursos do Governo Federal, referente as parcelas de 2019 e 2020, e por unanimidade              
todos os conselheiros presentes aprovaram; 2) Aprovação do demonstrativo físico e           
financeiro de 2019; A) Conselheiro Rollandy explica que o site do MDS está em               
consistência e não conseguiram acessar, o conselheiro informa que terá que apresentar em             
uma próxima reunião, aproveitando para apresentar o plano de trabalho solicitado na            
reunião passada, pois, teve a aprovação do conselho mais o Estado ainda não depositou o               
valor; Informa que nesta semana a coordenação da GESTÃO SUAS se reunirá com o              
pessoal de compras e contabilidade para viabilizar este plano;B) Presidente Douglas informa            
que a reunião pode ser marcada para dia 23 de novembro, se todos os conselheiros tiverem                
disponibilidade; C) A conselheira Laís, informa precisam finalizar esse plano de trabalho no             
site da MDS e aprovar no conselho té dia até dia 28 de Novembro,porque a demonstração                
desse demonstrativo é o que vai definir se a GESTÃO SUAS recebe esses valores ou se                
eles serão bloqueados e informa aos conselheiros que até dia 23 de Novembro, terá esses               
demonstrativos prontos; 3) Assuntos Gerais:A) Regina Moro Dal Bem (AMA LITORAL),           
informa que enviou um e-mail para a Casa dos Conselhos, informando que estão com nove               
profissionais em isolamentos confirmado positivo para COVID e tiveram que suspender as            
atividades presenciais; B) Presidente Douglas pergunta aos conselheiros presentes, se as           
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entidades que têm termo de parceria com o município está tudo certo, como, aditivo e               
termos de parceria; C) Wilson informa que foi mandada a documentação para a prefeitura              
conforme deliberado na última reunião, e que agora estão aguardando a serem chamados             
para assinar os termos de colaboração; D) Valdecir (AFADEFI), informa que para eles ainda              
não chegou nenhum termo de aditivo, presidente Douglas informa que a ata da reunião do               
dia 23 de Novembro, será deliberado a aprovação do termo de aditivo junto ao conselho;               
Sem mais ser tratado, é dada por encerrada a reunião e eu, Amanda Cristina Serafim, 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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