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ATA Nº 03/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência
Social de Balneário Camboriú/SC. Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte
um, reuniram-se ordinariamente, via aplicativo SKYPE os seguintes conselheiros:
Governamentais: Marcia Aparecida Coelho (Titular/Proteção Social Básica - CRAS);
Rosinalva Aparecida Pereira (Titular/F.Cultural); Dijaiza Gomes de Sá Souza
(Titular/Sec.Educação); Sarah Karoline Farias Dantas (Titular/Proteção Social Especial);
Carolina Zunlucki Cardoso (Suplente/SIME). Sociedade Civil: Juliana Rey Bronzatti
(Titular/CRAS Const.Cidadania); Lilian Roda (Titular/CRAS- Nações); Carla Rosane Abs da
Cruz Preto (Titular/APAE); Patricia Costa de Oliveira (Titular/ CRESS); Kelli Flávia Spricigo
Fernandes de Andrade (Suplente/Árvore da Vida); Emanuelle Moraes O. Carnevalli
(Titular/OAB): Wilson Reginatto Junior (Titular/Usuários da Amor pra Down); José Antonio
Margarida (Suplente/FURBES); Contando com a participação de: Cynthia Torga; Lais
souza ; Presidentes Patrícia inicia a reunião com a seguinte Pauta: 1 - Ata da reunião
anterior - em elaboração pela Casa dos Conselhos. Pauta 2 - Documentos expedidos e
recebidos; A) Presidente Patricia compartilha a tela para apresentar o recebimentos dos
seguintes e-mails: documentos de solicitação de inscrição do Instituto Araxá- baixado para
comissão de Normas e inscrições do CMAS; email com pedido de atualização de
informações da UNIVALI; Relatório de Atividade 2020 da APAE; Relatório de atividade do
mês de fevereiro da APAE; Solicitação de atualização de certificado de inscrição da APAE;
Enviado certificado de inscrição da APAE; pedido de documentos de inscrição no CMAS do
projeto “Se essa rua fosse minha”a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência
Social, Pauta 3 - Calendário Anual das Reuniões 2021: Apresentado calendário anual e
aprovado por todos os conselheiros presentes. Pauta 4 - Ficha CadSUAS: A) Presidente
Patricia esclareceu que em virtude da entrada de novos conselheiros teremos que atualizar
os dados do CMAS nos sistemas do governo federal, por isso será enviada ao e-mail dos
conselheiros essa ficha para atualização o mais breve possível. Pauta 5 - Plano de trabalho
Estado Cofinanciamento 2021 ; A) Patricia iniciou apresentação da proposta de pactuação
de recursos do governo do estado com os municípios, conforme Resolução do CEAS/nº
05/2021, os recursos pactuados para todo o estado de Santa Catarina somam 80 milhões de
reais para divisão com os 295 municípios catarinenses. Para o município de Balneário
Camboriú será destinado o montante de R$382.653,06 (trezentos e oitenta e dois mil
seiscentos e cinquenta e três reais e seis centavos) que será pago em conta específica do
estado dividido em três parcelas, conforme descritivo : maio - R$153.061,20 reais (cento e
cinquenta e três mil sessenta e um reais e vinte centavos) / junho - R$114.795,90 (cento e
quatorze mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) e setembro
R$114.795,90 (cento e quatorze mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos).
A proposta apresentada da Gestão é investir esses valores da seguinte forma : O montante
de R$268.653,06 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e seis
centavos) na Proteção social Básica , em custeio, justificando a necessidade de maiores
investimentos em ações de prevenção no município e a possibilidade de criação de um novo
CRAS na região central do município. Esse recurso poderá ser utilizado para pagamento do
aluguel do imóvel e demais despesas para manutenção dos serviços dos CRAS. O restante
da proposta, R$114.000,00 (cento e quatorze mil reais) deve ser investido em benefício
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eventual conforme resoluções do CMAS e lei municipal. A Presidente solicitou aos
conselheiros manifestação quanto à aprovação da proposta e o plano de trabalho foi
aprovado por unanimidade. A presidente evidenciou o quanto o município de Balneário
Camboriú vem participando das articulações estaduais e com os outros municípios para
garantir maiores investimentos na Política de Assistência Social. Pauta 6- Resolução de
Normas e inscrições de entidade no CMAS: presidente iniciou a fala explicando que
atualmente o CMAS segue uma Resolução Nacional para definição de critérios e
documentos para inscrição das entidades no CMAS, entretanto, evidenciou a importância de
elaborarmos uma resolução para o município onde se descreva o que são as entidades de
assistência social, formas de obter a inscrição, documentos necessários, prazos para
validação do parecer e processo de renovação de inscrição. Esclareceu que algumas
entidades sem inscrição pediram para participarem do Fórum de eleição da Sociedade Civil
e não foi possível. Conselheiro Wilson manifestou considerar muito importante essa
resolução para organização. Presidente perguntou quem mais gostaria de participar da
Comissão de Normas e inscrição que no momento possui três conselheiros, Douglas,
Patricia e Manuele. A conselheira Juliana e a Conselheira Carla se colocaram à disposição
para participarem. Pauta 7- Assuntos gerais; Presidente deixou a fala aberta aos
conselheiros para manifestações, A presidente trouxe que a gestão da Secretaria solicitou
um assistente administrativo para composição da Secretaria Executiva do CMAS que
necessita desse profissional. Não havendo mais manifestações. Sem mais ser tratado, é
dada por encerrada a reunião e eu, Patricia da Costa oliveira, 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.
Lilian Roca

ASSINADO
lilianatao55@gmail.comIP: 45.162.71.10Assinado em: 15/04/2021, 2:47:16
Wilson Reginatto Junior

ASSINADO
wreginattojr@gmail.comIP: 189.8.101.163Assinado em: 15/04/2021, 2:39:46
Emanuelle Moraes O. Carnevalli

ASSINADO
advocacia17114@terra.com.brIP: 201.16.166.148Assinado em: 14/04/2021, 6:21:24
Dijaiza Gomes de Sá Souza

ASSINADO
dijaiza.souza@edu.bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.13Assinado em: 14/04/2021, 5:02:00
Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade

ASSINADO
kelliflavia@hotmail.comIP: 181.223.89.217Assinado em: 15/04/2021, 12:47:06
Sarah Karoline Farias Dantas

ASSINADO
sarah.dantas@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 15/04/2021, 10:32:34
Marcia Aparecida Coelho

ASSINADO
marcia.coelho@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 15/04/2021, 3:55:14
Carla Rosane Abs da Cruz Preto

ASSINADO
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carlaabscruz@gmail.comIP: 177.132.158.182Assinado em: 16/04/2021, 11:04:37
Patricia Costa de Oliveira

ASSINADO
patricia.oliveira@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 16/04/2021, 11:54:55
Rosinalva Aparecida Pereira

ASSINADO
kiki.p@hotmail.comIP: 177.51.85.209Assinado em: 20/04/2021, 6:17:37
Juliana Rey Bronzatti

ASSINADO
reyfernandoflecha@gmail.comIP: 190.123.194.111Assinado em: 21/04/2021, 8:51:11
José Antônio Margarida

RECEBIDO
joseantoniomargarida68@gmail.com

03 mai 2021, 17:12:07 Operador com email bccasadosconselhos@gmail.com na Conta
f527c46e-799f-435c-ab42- b05771230c1d adicionou à Lista de Assinatura:
carol27zcardozo@gmail.com, para assinar.
03 mai 2021, 17:12:27 Operador com email bccasadosconselhos@gmail.com na Conta
f527c46e-799f-435c-ab42- b05771230c1d adicionou à Lista de Assinatura:
carolina27zcardozo@outlook.com, para assinar. Dados informados pelo Operador para validação do
signatário: nome completo Carolina Zunlucki Cardozo.
07 mai 2021, 12:00:09 Processo de assinatura cancelado automaticamente. Motivo: data limite foi
atingida sem nenhuma assinatura.
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