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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC

ATA Nº 306 - REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos reuniram-se
para reunião ordinária, no Auditório da Casa dos Conselhos, os seguintes Conselheiros Titulares e/ou os
Suplentes. Constarão em negrito os nomes dos conselheiros habilitados para votação na plenária:
conselheiros governamentais titulares: Márcio Sell, Adriana Domingos Schneider, Hanelore Misfeld,
Neide Mary Camacho Solon, Sineide Campos Costa. Conselheiros governamentais suplentes: Luciana
Alves Granemann de Souza, Eliana Sanches Dutra, Mônica Cristina Romminger. Conselheiros não
governamentais titulares: Gisseli Fontes de Oliveira, Amauri Gualberto de França, Ivone Maciel Martins,
Mirian dos Santos da Silva, Evelise M. Junkes Buzzi, Fabiana Salomão Mazzi e Roseli A. C. Nabozny.
Conselheiros não governamentais suplentes: Analucia Pinto Ferreira Olah, Carlos Alberto Souza da Rosa,
Rafaela das Neves Marques e a Secretaria Executiva do CMAS: Valquiria V. R. Backes Forster e
Jaqueline Andrea Moreira Massaini Mira. Os convidados: Maria das Dores Neckel (usuária do CCI),
Magali Van Vessen (representante do CEEDUC), Vera Lúcia de Leão (IELUSC/Bom Jesus), Scarlet
Murara (Crefito). 1) Aprovação da pauta: Na primeira ordem do dia, a presidente realizou leitura da pauta,
que foi aprovada por unanimidade. Por solicitação de convidados houve alteração na ordem da pauta no
item 5, aceito a alteração, assim ficou: Informativo Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes
Visuais – AJIDEVI na pessoa do Sr. Leonardo, que realizou a divulgação do I Seminário sobre as
Ferramentas Facilitadoras a Inclusão das Pessoas com Deficiência Visual, que acontecerá nos dias 02 e 03
de junho do corrente ano, no auditório da ACE, às 19h, para público de profissionais da rede de serviços
do município de Joinville e região, atuantes em diversas áreas como assistência, educação, saúde, cultura,
esporte, dentre outros. Seguindo a pauta, Informativo da APAE a Sra. Luciane realizou divulgação do
Programa Prevenir, cujo objetivo é proporcionar à comunidade informações sobre a importância das
vacinas e do acompanhamento médico antes, durante e após a gestação, visando o conhecimento de
métodos preventivos e a importância do conhecimento sobre os tipos de deficiência, as causas da
deficiência ou situações de risco capazes de gerar mais pessoas com algum tipo de deficiência. 2) Leituras:
Foi justificada a ausência dos conselheiros: Estefânia Rosa Basi de Souza, Karine Elizabete Chaves
Souza Leite e Daniela Aparecida Ribeiro. A Secretária Executiva do CMAS realizou leitura do ofício nº
35-Gabinete, o qual indica substituição da representante titular, Senhora Daiana Delamar Agostinho pela
servidora Elayne Christina Sarmento e a substituição da representante suplente, senhora Elayne Christina
Sarmento pela servidora Eliana Sanches Dutra. Na sequência foi realizada breve explanação sobre o
“Status do processo de Eleição do CMAS”, sendo informado a realização de reunião com representantes
da Secretaria de Assistência Social para a realização da sensibilização sobre o processo de eleição; houve
também reunião com as entidades da sociedade civil na qual das 32 inscritas, compareceram 14, diante
disso a comissão de comunicação, articulação e mobilização está realizando “in loco” visitas para uma
aproximação com os dirigentes e a sensibilização sobre a importância da mobilização dos usuários do
SUAS sobre a importância da participação no controle social. Leitura do ofício sem número da Fundação
12 de Outubro solicitando a suspensão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por 6
meses. Leitura do Informe do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre o prazo de
preenchimento do Plano de Ação 2016 e do Demonstrativo Sintético 2015. A comissão de Legislação,
Normas e Financiamento não teve tempo hábil para analisar as contas, sendo o prazo final de
preenchimento será dia 31 de maio de 2016, mediante a isso se faz necessário uma reunião extraordinária
do CMAS, a qual foi acordada pelo Plenário para o dia 20 do corrente mês e ano. 3) Comissão de
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Legislação, Normas e Financiamento: Hanelore apresenta as prestações de contas das entidades
conveniadas: Associação de Síndrome de Down de Joinville-ADESD, parcela 24, no valor de R$
7.674,48, despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, telefone,
internet e vigilância eletrônica. Associação Diocesana de Promoção Social -ADIPROS-Lar Betânia,
parcela 24, no valor de R$ 33.042,90, despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios, material de
higiene e limpeza, água e energia elétrica. APAE – Centro Dia, parcela 22, no valor de R$ 23.982,90,
despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza. APAE – Centro
Dia, parcela 23, no valor de R$ 23.982,90, despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios,
material de higiene e limpeza. APAE – Centro Dia, parcela 24, no valor de R$ 23.982,90, despesas:
Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza. Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Joinville - APAE – PCD, parcela 23, no valor de R$ 9.593,10, despesas: Pagamento
de pessoal, telefone, energia elétrica. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Joinville - APAE
– PCD, parcela 24, no valor de R$ 9.593,10, despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios luz,
telefone. Associação de Amigos das Crianças do Lar Abdon Batista, parcela 22, no valor de R$
69.283,50, despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza e
expediente. Associação de Amigos das Crianças do Lar Abdon Batista, parcela 23, no valor de R$
69.283,50, despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza e
expediente, gás, telefone e internet. Associação de Amigos das Crianças do Lar Abdon Batista, parcela
24, no valor de R$ 69.283,50, despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios, material de higiene,
limpeza e expediente, telefone e internet. Fundação Pe. Luis Fachini- Abrigo, parcela 07, no valor de R$
27.713,40, despesas: Pagamento de pessoal, gêneros alimentícios, gás, luz. Fundação Pe. Luis Fachini-
SCFV, parcela 24, no valor de R$ 7.499,10, despesas: pagamento de pessoal, gêneros alimentícios,
material de higiene, limpeza e artesanato, vale-transporte. Em votação: 13 votos a favor. Sobre o Relatório
do 4º trimestre do ano de 2015, referente à avaliação final dos serviços socioassistenciais executados nas
entidades conveniadas, foi lido o parecer da coordenadoria de monitoramento da SAS, conforme segue:
Os serviços ofertados no edital foram alterados e o Centro dia para PCDS e Residência Inclusiva fora
ofertado pela primeira vez. Não se obteve sucesso com a Residência Inclusiva, por não haverem
interessados em realizar o credenciamento via Convênio. O Centro Dia para PCDs foi habilitado após a
sua inauguração em março/2014. Os valores foram reajustados e atingiram aproximadamente 100% de
aumento; Foram habilitados, no decorrer da execução da Portaria, a Associação Corpo de Bombeiros
Voluntários com o SCFV e a Fundação Padre Luiz Fachini com o Serviço de acolhimento de crianças e
adolescentes e abrigo institucional. A Associação Joinvillense de Organizações Sociais - AJOS e
Associação Beneficente dos Inativos e Pensionista de Joinville – ABIP não conseguiram manter os
serviços socioassistenciais e solicitaram a rescisão do Convênio. As exigências das Portarias de n°15/2011
e 14/2013 na constituição das equipes de referência específicas para a execução dos serviços
socioassistenciais, marcaram significativamente a consolidação do SUAS na rede privada. Constata-se
que na Portaria n° 14, as entidades já tinham o profissional de Serviço Social em seu quadro de recursos
humanos, mesmo que este ainda, realizava ações de outras políticas. Gradativamente a psicologia e terapia
ocupacional também ocuparam espaço significativo na estruturação dos serviços socioassistenciais no
âmbito da entidade. As atividades antes particularizadas pelos membros da equipe, agora já constatamos a
conquista de momentos conjuntos de planejamento, execução e avaliação. Outro fator importante foi o
atendimento gratuito dos usuários da política de Assistência Social identificados pelo Cadastro Único, ou
referenciados pelos CRAS e/ou CREAS. Ainda observa-se a evolução no entendimento das entidades
sobre o papel da Assistência Social e concretamente vislumbramos espaços físicos distintos para
atendimento social, criação de e-mails específicos para o SUAS, datas específicas para a execução dos
serviços socioassistenciais, entre outros. Atribuímos como relevante a aproximação dos profissionais dos
serviços governamentais e da rede privada. Estes avanços foram possíveis mediante a estruturação da
Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação que atualmente conta com uma coordenadora e dois
assistentes sociais, bem como, o veículo exclusivo para a Gerência de Planejamento onde foi possível a
intensificação das visitas institucionais e orientações para adequações e/ou melhorias. É preciso avançar:
Estimular uma maior adesão das famílias nos trabalhos propostos; Construção do Plano de atendimento
familiar e/ou Plano Individual de Atendimento; Permanência dos usuários no serviço de média
complexidade por tempo prolongado considerando a deficiência e não a violação de direitos. Aprimorar a
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formulação e aperfeiçoamento dos eixos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Aprimorar o fluxo de referenciamento com o serviço de referenciamento ou com os serviços da SAS. Na
ordem do dia, a Sr Evelise foi a única conselheira não governamental que se disponibilizou para participar
do CONGEMAS que será realizado em Brasília nos dias 23 a 25 de maio. Ela relata que não fará parte da
próxima gestão do CMAS, mas está à disposição do CMAS para integrar a Comissão de elaboração do
Plano Decenal que será realizado no segundo semestre. Hanelore relatou que verificará a disponibilidade
de passagens aéreas e a Comissão sugere que Evelise e Valquiria participem. Sra Mônica Romminger
representará a SAS neste evento. Em votação: 13 votos a favor. Leitura do ofício n°22/2016/GUPG/SAS
contendo as alterações da Lei 5622, sugeridas pela SAS; As alterações referem-se a melhoria da redação
de alguns artigos e correções necessárias. Em votação: 13 votos a favor das alterações sugeridas. 4)
Comissão de Inscrição, registro e Monitoramento: A Conselheira Luciana relatou que a Comissão de
Inscrição, Registro e Monitoramento, deliberou por indeferir o pedido de inscrição da Associação
Interamericana de Educação, Saúde e Meio Ambiente – AIESMA, haja vista inconsistências no Plano de
Ação, que representam desconhecimento sobre a PNAS, LOAS e Tipificação dos Serviços
Socioassistenciais e ainda, por motivo de o seu representante legal haver solicitado a suspensão do
deferimento. Em votação: 12 votos a favor. Foi informado à plenária que no dia 24 do mês de maio do
corrente ano das 8 às 12 horas, na Mitra Diocesana, sita a Rua Jaguaruna, nº 147 – Centro acontecerá
uma capacitação sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para as entidades que
possuem inscrição nesta oferta no CMAS, sendo convocados o técnico de referência, o orientador social e
um dirigente de cada entidade. Em seguida a Assistente Social Vera Lúcia de Leão (representante do
IELUSC/Bom Jesus), reforçou o convite das capacitações que o BOM JESUS/IELUSC estará realizando
no ano, os encontros ocorrerão nas terceiras quintas-feiras de cada mês e serão comunicados às entidades
via e-mail pelo BOM JESUS / IELUSC. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrei a
presente ata que vai assinada por mim Jaqueline Andrea Massaini Mira e pelos demais presentes e
publicada no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura com a assinatura eletrônica da
Presidente.

Jaqueline Andrea Moreira Massaini Mira  _____________________________
Adriana Domingos Schneider                   _____________________________
Amauri Gualberto de França                    _____________________________
Analucia Ferreira Pinto Olah                    _____________________________
Carlos Alberto Souza da Rosa                 _____________________________
Evelise M. Junkes Buzzi                           _____________________________
Eliana Sanches Dutra                               _____________________________
Fabiana Salomão Mazzi                           _____________________________
Gisseli Fontes de Oliveira                        _____________________________
Hanelore Misfeld                                     _____________________________
Ivone Maciel Martins                               _____________________________
Luciana Alves Granemann de Souza         _____________________________
Márcio Sell                                              _____________________________
Mirian dos Santos da Silva                       _____________________________
Mônica Cristina Romminger                     _____________________________
Neide Mary Camacho Solon                   _____________________________
Rafaela das Neves Marques                    _____________________________
Roseli A. C. Nabozny                             _____________________________
Sineide Campos Costa                            _____________________________
Valquiria V. R. Backes Forster                _____________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Mirian dos Santos da Silva,
Usuário Externo, em 10/06/2016, às 08:42, conforme a Medida Provisória nº
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2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0290146 e o código CRC 34372095.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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