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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC

ATA Nº 312 – POSSE DO CMAS – Biênio 2016/2018

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos
reuniram-se para reunião extraordinária para posse dos Conselheiros do Conselho Municipal de
Assistência Social os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes: Márcio Sell, Estefânia Rosa Basi,
Francielle Deluca Rosa, Neide Mary Camacho Solon, Rute Bittencourt, Denise Maria Vieira de Simas
Santos, Mônica Cristina Romminger, Jaciane Geraldo dos Santos, Inelore Jansen, Vanessa Metz Kazeker,
Vanessa Bandeira Fiorentin, Daniele Krutsch, Josiana de Souza, Janelize Cristina Fernandes, Maria das
Dores Neckel, Amauri Gualberto de França, Fabiana de Lima Batista, Pedro Raulino Defrein, Fabiana
Salomão Mazzi, José Darci Machado Pereira, Scarlet Murara, Valquiria Baptista, Glauce Caroline Roeder
Pires, Matheus Andreis Cadorin, Maria Teresa Soares, Roseli A. C. Nabozny, Silvia Natalia Torrecija
Rodrigues, Wely Maria Kovaltschuk, Paulo Dalfovo Neto e convidados. O mestre de cerimônia, senhor
Sérgio Luiz, deu início a seção de posse desejando aos presentes boas vindas e fazendo breve relato sobre
o Conselho Municipal de Assistência Social, relatando conforme segue, que, o Conselho Municipal de
Assistência Social de Joinville, instituído pela Lei nº 5.622 de 25 de setembro de 2006, é um órgão
permanente, paritário, deliberativo e fiscalizador da Política de Assistência Social, vinculado à Secretaria
de Assistência Social. É composto por 16 membros titulares e 16 membros suplentes, indicados pelo
governo municipal e pela sociedade civil. Possui a competência de elaborar e aprovar seu regimento
interno; aprovar a política de assistência social, acompanhando e controlando sua execução; aprovar o
plano municipal de assistência social; regular os serviços executados pela rede socioassistencial, definindo
os padrões de qualidade para a prestação de serviços; inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de
âmbito municipal; aprovar o plano de aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social,
acompanhando a execução orçamentária e financeira anual dos recursos; acompanhar o alcance dos
resultados dos pactos estabelecidos com a rede prestadora de serviços e assistência social; zelar pela
efetivação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e convocar, a cada dois anos, a Conferência
Municipal de Assistência Social. A seguir, realizou convite para a composição da mesa que foi constituída
pelo Senhor Eric do Amaral Bradfield – Coordenador de Apoio a Casa aos Conselhos; Senhor Wagner
Ferreira de Oliveira - Secretário de Assistência Social de Joinville; Senhora Hanelore Misfeld, Vice-
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social no Biênio 2014/2016 e a Senhora Miriam dos
Santos da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social no Biênio 2014/2016.
Agradeceu as demais autoridades presentes e passou a palavra ao Secretário da Assistência Social, Sr.
Wagner Ferreira de Oliveira que iniciou sua fala desejando bom dia a todos e também bom trabalho aos
novos Conselheiros. Agradeceu os membros do Conselho do Biênio 2014/2016. A seguir, a Vice vice-
presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Sra. Hanelore Misfeld, tomou a palavra
agradecendo os Conselheiros do Biênio 2014/2016 e realizou breve relato sobre as ações do CMAS e
realizou o ato de entrega do Relatório de Gestão 2014/2016 à Secretaria Executiva do CMAS. Após,
desejou aos novos conselheiros sucesso e parceria e agradeceu a todos. Em seguida tomou a palavra a
Presidente do CMAS Sra. Mirian dos Santos da Silva cumprimentou o Sr. Wagner Ferreira de Oliveira,
Secretário da Secretaria de Assistência Social do município, a mesa e a todos os presentes. Realizou um
breve discurso mencionando que foram dois anos de trabalho em conjunto com cada conselheiro e com a
secretaria executiva na pessoa das Servidoras Valquiria V. R. Backes Forster e Jaqueline Andrea Moreira
Massaini Mira que desempenham brilhantemente seu papel como executivas do CMAS, tendo como
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parceiros a Secretaria de Assistência Social, a Procuradoria Geral do Município, as Entidades que
compõem a rede socioassistencial e as Secretarias de Saúde, de Educação e de Habitação, entre outros,
em prol do desenvolvimento da Política de Assistência Social, trabalho esse que resultou em bons frutos
para o público da Assistência Social e demais envolvidos nessa Política. Destacou que os futuros
Conselheiros tem a responsabilidade de participar em todas as reuniões e comissões para fortalecer a
política, sugerir e efetuarem mudanças. Os usuários precisam ter conhecimento desse processo para
participar, só assim poder-se-á viabilizar o controle social do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), de modo que o município ganhe em qualidade e quantidade de atendimento. Agradeceu a
confiança depositada em sua pessoa como presidente deste Conselho nos dois últimos anos.  Salientou
que está saindo com a consciência tranqüila e certa de que foi feito o que estava ao alcance de todos; disse
ainda que, muitas decisões não dependem da  vontade dos Conselheiros não governamentais e que, por
mais que se lute com garra e empenho, muitas vezes se esbarra na burocracia que torna os processos
morosos e atrapalha o avanço em busca de melhorias. Desejou a todos o sucesso e ânimo na caminhada e
lembrou que, ser Conselheiros da Assistência Social não significa tão somente estar presente nas reuniões,
significa ser permanentes estudantes da Política Nacional de Assistência Social e estar comprometidos e
compromissados com as atribuições do Conselho, tomando para si a responsabilidade pela construção de
uma sociedade mais justa e igualitária. Seguindo o cerimonial, o senhor Sergio, realizou leitura do Decreto
nº 27.476, de 29 de agosto de 2016, que nomeia os membros para integrarem o Conselho Municipal de
Assistência Social, gestão 2016-2018, pedindo aos novos Conselheiros que a medida que fossem
nominados ficassem em pé para posterior realização da leitura do Termo de Posse. Neste instante, os
novos Conselheiros fizeram juntos a leitura do Termo de Posse, o qual foi assinado pelos mesmos ao fim
da reunião. Os Conselheiros assim o prometeram: “Prometo guardar a Constituição da República, a
Constituição do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do Município de Joinville e a Lei que cria o
Conselho Municipal de Assistência Social. Prometo, ainda, guardar e defender com especial zelo a Lei
Federal nº 8742, de 1993 – LOAS, a Política Nacional de Assistência Social, o Sistema Descentralizado e
Participativo da Assistência Social, desempenhando leal e comprometidamente o mandato a mim
conferido, observando as leis e trabalhando pela garantia e provimento dos direitos socioassistenciais aos
cidadãos e grupos, usuários da Política de Assistência Social.”. Ato seguinte a Presidente do Biênio 2014-
2016 - De acordo com o Art. 2º, inciso XVII, da Lei nº 5622 empossou os Conselheiros anteriormente
nominados. Em seguida, os Conselheiros da Gestão 2014-2016 e a Secretaria Executiva do CMAS
realizaram uma homenagem especial à Presidente do CMAS na Gestão do biênio 2014-2016, Sra. Mirian
dos Santos da Silva, que não mediu esforços e em muito contribuiu ao CMAS e ao município de Joinville
com seu desprendimento e serviço prestado. Representados pela Conselheira e vice-presidente da gestão
do biênio 2014-2016, Sra. Hanelore Misfeld, os Conselheiros e secretaria executiva entregaram uma
orquídea, expressando gratidão e o desejo de que siga sua caminhada realizando seus sonhos e projetos e
colhendo os frutos plantados na jornada. Após, o cerimonialista chamou os Conselheiros para se
colocarem a frente para a assinatura do Termo de Posse e fazerem juntos uma foto representativa da
gestão do biênio 2016-2018, lembrou aos novos Conselheiros e comunidade presente que a primeira
reunião ordinária do CMAS será dia 13 de setembro às 8 horas 30 minutos, na Casa dos Conselhos. Logo
após, representantes governamentais e não governamentais já reunidos, indicaram a presidente Sra.
Estefânia Rosa Basi (Governamental) e a vice-presidente Sra. Maria Teresa Soares (Não-Governamental).
Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião de posse, da qual, eu, Jaqueline Andrea Moreira
Massaini Mira, Secretaria Executiva do CMAS lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos
Conselheiros presentes e publicada no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura Municipal de
Joinville, com a assinatura eletrônica da Presidente.

Jaqueline Andrea Moreira Massaini Mira    _______________________________
Amauri Gualberto de França                       _______________________________
Daniele Krutsch                                          _______________________________
Denise Maria Vieira de Simas Santos          _______________________________
Estefânia Rosa Basi                                    _______________________________
Fabiana de Lima Batista                              _______________________________
Fabiana Salomão Mazzi                              _______________________________
Francielle Deluca Rosa                                _______________________________
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Glauce Caroline Roeder Pires                      _______________________________
Inelore Jansen                                              _______________________________
Jaciane Geraldo dos Santos                         _______________________________
Janelize Cristina Fernandes                          _______________________________
José Darci Machado Pereira                        _______________________________
Josiana de Souza                                         _______________________________
Márcio Sell                                                  _______________________________
Maria das Dores Neckel                              _______________________________
Maria Teresa Soares                                    _______________________________
Matheus Andreis Cadorin                             _______________________________
Mônica Cristina Romminger                         _______________________________
Neide Mary Camacho Solon                       _______________________________
Paulo Dalfovo Neto                                     _______________________________
Pedro Raulino Defrein                                  _______________________________
Roseli Aparecida Consolaro Nabozny          _______________________________
Rute Bittencourt                                           _______________________________
Scarlet Murara                                             _______________________________
Silvia Natalia Torrecija Rodrigues                 _______________________________
Valquiria Baptista                                         _______________________________
Vanessa Bandeira Fiorentin                          _______________________________
Vanessa Metz Kazeker                                _______________________________
Valquiria V. R. Backes Forster                     _______________________________
Wely Maria Kovaltschuk                             _______________________________
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