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ATA Nº 09/2020 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de               
Balneário Camboriú/SC. Aos quatorze dias do mês de Setembro de dois mil e vinte, ás quatorze                
horas, reuniram-se via aplicativo Skype. Os seguintes conselheiros: Samanta Meira Costa Zambon            
(Titular/CRAS); Rosinalva Aparecida Pereira (Titular/F.Cultural); Sandra Gleize Hoffmann Silva         
(Titular/Sec.Educação); Douglas Schwolk Fontan Ayres de Aguirre. (Titular/Sec.Articulação); Juliana         
Rey Bronzatti (Titular/CRAS Const.Cidadania); Ivonete Natalice Cavassani Klappoth (Suplente/         
CRAS Const. Cidadania); Cely Cristina de Azevedo Silva Chiquetti (Titular/CRAS Espaço Cidadão);            
Maria Eduarda Zeverino dos Passos (Suplente/CRAS Espaço Cidadão); Gevelyn Cássia Almeida           
Quadros (Titular/CRAS Nação Cidadã); Emanuelle Moraes O. Carnevalli (Titular/OAB); Rollandy          
Vieira Rodrigues (Titular/ SDIS); Carla Rosane Abs da Cruz Preto (Titular/APAE); Justificaram            
ausência: Kelli Flávia Spricigo. Documentos Recebidos: Ficha de indicação CRAS Construindo           
Cidadania; Ficha de Indicação CRAS Espaço Cidadão; Ficha de Indicação Secretaria de            
Educação; Presidente Douglas inicia a reunião tratando do primeiro item de pauta 1 - Deliberação               
da ata anterior; Presidente Douglas pergunta aos conselheiros sobre a ata 08/2020 e por              
unanimidade todos aprovam; Pauta 2 - Ofícios recebidos e expedidos; A) Presidente Douglas faz              
a leitura do e-mail recebido do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência,              
informa que foi marcada uma reunião com com a Secretária Anna Christina Barriquello e com o                
prefeito Fabrício Oliveira, onde informa que trataram das demandas de atendimento à pessoa com              
deficiência; B) A conselheira Regina Moro Del Bem - Ama Litoral informa que esteve presente na                
reunião onde foi discutido o projeto PARADESPORTO que foi apresentado onde a ideia é levar esse                
projeto para o centro de convivência da família para beneficiar as instituições; C) Rollandy informa               
que esse projeto é muito importante e não existe recurso para este ano, pensa que é uma questão                  
de adequação acredita que ano que vem consiga ter esse vínculo, para que o trabalho possa ser                 
feito; D) Gévelyn Cassia de Almeida informa que a intenção é estar fortalecendo os vínculos dos                
serviços que as entidades já fornecem, informa que na reunião foi repassado que irá ser passado um                 
recursos para adquirir materiais que não são patrimônio como: materiais de tensão. Gévelyn informa              
que não foram passados valores especificamente, mais que agora de início será repassado uma              
quantia pequena, mas que o projeto será estudado junto ao CMAS - Conselho Municipal de               
Assistência Social para que possa ser atendido em suas demandas. Gévelyn informa que também              
será acordado junto ao conselho a possibilidade do Centro de Fortalecimento de Vínculos, mas que é                
um projeto futuro, agradece as entidades presentes, a secretária Anna Christina Barriquello e ao              
prefeito Fabrício de Oliveira, que estiveram presentes escutando as demandas e anseios das             
entidades;E) Presidente Douglas faz a leitura do e-mail da rede laço onde eles solicitam que as                
entidades preencham o formulário com o objetivo de conectar entidades públicas e privadas,as             
entidades cadastram suas ações com objetivos datas e horários onde os voluntários se cadastram e               
selecionam as atividades e locais que querem colaborar. Douglas informa que será enviado este              
e-mail e se as entidades se interessarem enviem este cadastro preenchido onde será enviado para a                
Secretaria de Habitação do Estado de Santa Catarina; F) Douglas lê o ofício de indicação do CRAS                 
construindo Cidadania onde indicam a conselheira titular Juliana Rey Brenzatti e suplente Ivonete             
Natalice Cavassani Klapoth; G)Ofício de Indicação do CRAS Espaço Cidadão indicando as            
conselheiras titular: Cely Cristina de Azevedo Silva Chiquetti e suplente: Maria Eduarda Zeferino dos              
Passos; H) Presidente Douglas lê o ofício recebido pelo NAHC - Núcleo de Atendimento Humberto               
Campos onde pedem a inscrição junto ao conselho; I) Presidente Douglas faz a leitura do ofício de                 
denúncia recebido pelo Conselho Estadual de Assistência Social e informa a resposta a ser enviada               
em nome do conselho, e por unanimidade todos os conselheiros deliberam, onde será encaminhado              
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para esclarecimentos; J) Douglas faz a leitura do e-mail recebido da CRP - Centro de Referência de                 
Psicologia, onde informam que as representatividades de conselheiros estão suspensas por conta da             
pandemia, Douglas informa que as reuniões presenciais foram suspensas mas os conselhos            
continuam atuando por reuniões on-line e como a entidade referida não tem conselheiros para              
representar essa entidade poderá perder cadeira, dando possibilidade de outra entrar. Presidente            
Douglas pergunta aos conselheiros e por unanimidade todos concordam que a cadeira seja ocupada              
por outra entidade; Pauta 3 - Segunda parcela extra do cofinanciamento do Estado de Santa               
Catarina; Presidente Douglas passa a palavra para Rollandy explicar do que se trata a segunda               
parcela; B) Rollandy informa que veio do estado com o mesmo destino da primeira parcela, para                
benefícios eventuais no valor de R$ 57.395,95 (CINQUENTA E SETE MIL REAIS, TREZENTOS E              
NOVENTA E CINCO E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), onde foi apresentado ao conselho para              
ser aprovado e por unanimidade todos os conselheiros aprovam; Pauta 4 - Comissão de Normas,               
Regulamentos e Inscrições; A) Douglas apresenta as entidades Instituto Redenção, Associação           
Luz da Vida e Núcleo de Ação Assistencial Humberto Campos, que pediram inscrição junto ao               
conselho, onde a comissão de normas analisou todos os documentos enviado e informa aos              
conselheiros que todos os documentos estão conforme, a Resolução n° 06, de 11 de junho de 2018                 
Art 9°. Douglas informa que como presidente do conselho coloca em deliberação as entidades              
Instituto Redenção e Associação Luz da Vida, para receber a inscrição junto ao conselho, informa               
que ambas têm a finalidade de acolhimento institucional, garantido pela lei orgânica de assistência              
social e por unanimidade todos os conselheiros aprovaram; B) Presidente Douglas informa que a              
entidade Núcleo de Ação Assistencial Humberto Campos, apresentou o plano anual e relatório das               
atividades, mas não estão de acordo com os modelos do CMAS - Conselho Municipal de Assistência                
Social, a comissão de normas verificou que o alvará de licenciamento só consta data de emissão,                
faltou a certidão estadual de débitos e certidão estadual do FGTS, Douglas informa que será enviado                
por e-mail para a entidade; Pauta 6 - Assuntos Gerais. A) Presidente Douglas fala da importância                
deste valor enviado pelo governo para benefícios eventuais, onde muitas pessoas foram pegas             
desprevenidas pela pandemia, informa que a porta da inclusão social está aberta cumprindo com as               
determinações das leis e benefícios e todos irão receber essa ajuda; B) A conselheira Regina               
pergunta se a respeito aos novos projetos terá o termo aditivo no final do ano; Presidente Douglas                 
informa que será necessário pedir ao gestor do fundo da entidade que ela representa, para que ele                 
faça consulta a procuradoria jurídica para saber qual medida tomar, se postergar os termos de               
parceria, ou seja, aditiva los ou fazer um chamamento público para um novo edital para este ano com                  
novos valores e ou possível concorrência de novas entidades; Conselheira Regina pergunta se tem               
como enviar um e-mail pelo conselho, presidente Douglas informa que sim; Presidente Douglas             
coloca em deliberação sobre enviar um e-mail sobre os termos de parceria com as entidades em                
nome do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social e por unanimidade todos aprovam; 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. 
 
Ivonete Natalice Cavassani klappoth 

ASSINADO 

kivonete20@gmail.comIP: 187.181.182.209Assinado em: 05/10/2020, 11:54:39 
Cely Cristina de Azevedo Silva Chiquetti 

ASSINADO 
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chiquetticely@gmail.comIP: 179.181.83.205Assinado em: 05/10/2020, 8:19:36 
Emanuelle Moraes O. Carnevalli 

ASSINADO 

advocacia17114@terra.com.brIP: 187.72.243.6Assinado em: 05/10/2020, 2:54:17 
Sandra Gleize Hoffmann Silva 

ASSINADO 

sghoffmann@hotmail.comIP: 189.8.99.149Assinado em: 02/10/2020, 1:24:59 
Douglas Schwolk Foltan Ayres de Aguirre 

ASSINADO 

douglasaguirre@gmail.comIP: 187.181.181.5Assinado em: 02/10/2020, 2:09:56 
Rosinalva Aparecida Pereira 

ASSINADO 

kiki73pereira@gmail.comIP: 177.124.1.119Assinado em: 04/10/2020, 6:08:48 
Samanta Meira Costa Zambon 

ASSINADO 

samantha.zambon@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 05/10/2020, 9:57:07 
Rollandy Vieira Rodrigues 

ASSINADO 

rollandrodrigues@hotmail.comIP: 179.220.44.65Assinado em: 07/10/2020, 8:18:29 


