
ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC
ATA Nº 342 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos
reuniram-se para reunião ordinária, no Auditório I da Casa dos Conselhos, os seguintes
Conselheiros Titulares e/ou os Suplentes. Constarão em negrito os nomes dos conselheiros
habilitados para votação. Conselheiros governamentais titulares: Estefania Rosa Basi de
Souza, Rute Bittencourt, Mônica Cristina Romminger. Conselheiros governamentais
suplentes: Letícia da Silva Britto, Eloisa Aparecida Vieira, Vanessa Metz Kazeker, Jaciane
Geraldo dos Santos. Conselheiros não governamentais titulares: Maria das Dores Neckel,
Fabiana Salomão Mazzi, Glauce Caroline Roeder Pires, Luciene de Lima da Costa.
Conselheiro não governamental suplente: Jociane Ferreira da Silva, Silvia Natalia Torrecija
Rodrigues e a Secretaria Executiva do CMAS, Juçara Ferreira Berta Santana e Jaqueline
Andrea Moreira Massaini Mira. A presidente deu boas vindas aos conselheiros e iniciou os
trabalhos colocando a pauta para deliberação do plenário. Pauta aprovada por unanimidade.
Na ordem da pauta, item 2 Leituras: Justificativas de ausência de conselheiros: Vanessa
Bandeira Fiorentin, Josiana de Souza, Tatiana Alessandra T. Jahn, Daniela Krutsch. Leitura do
ofício n. 0288/2018/CVJ/DAC – Câmara de Vereadores: convite para participar de reunião da
comissão de saúde, assistência e previdência social, no dia 13 do corrente mês e ano, tendo
como pauta discutir as dificuldades enfrentadas pelas Instituições de Longa Permanência para
Idosos. A plenária solicitou se houver possibilidade de algum conselheiro se fazer representar;
nenhum conselheiro se manifestou, sendo então deliberado que a secretaria executiva faria
contato para solicitar a ata da reunião, a fim de ter ciência da discussão. Convite referente a
Capacitação sobre o CMAS: o papel do conselho, dos conselheiros, prestação de contas
e Controle Social, na AMUNESC: O evento está sendo ofertado, pela AMUNESC, capacitação
aos municípios, o mesmo acontecerá no dia 17 de abril de 2018, das 09:00 às 16:30h, no
auditório da Amunesc. A ministrante será a assistente social da FECAm, Sra. Janice Merigo, sem
custo de inscrição, interessados contatar a Amunesc, fone 3433-3927. Item 3 – Comissão de
Políticas Públicas – a) Situação do Advogado do CREAS: Estefânia apresentou o Gerente da
Unidade de Proteção Social Especial, Deyvid Inácio Espindola da Luz, convidado pelo CMAS
para atualizar a plenária sobre os trâmites para a criação do cargo de advogado com atuação nos
CREAS. Deyvid iniciou sua fala contextualizando o início da discussão desse assunto, relatou que
o CMDCA encaminhou ofício ao CMAS questionando quais as providências que o mesmo estava
tomando em relação a inclusão do advogado na equipe de referência dos CREAS e pedindo
apoio para a nesta situação. O CMAS em contrapartida respondeu informando que já foi feita
provocação a SGP, PGM e SAS quanto aos trâmites. Explicou que a PGM, SGP e SAS, já
tiveram dois encontros para discutir o assunto e que a SAS está fazendo estudo da descrição do
cargo para apresentar a SGP e PGM. Deyvid disse que é necessário apresentar um Projeto de
Lei na Câmara de Vereadores para criação do cargo de advogado, que atualmente só há vaga
para advogado para atuação na Procuradoria do Município. Neste sentido, após o debate, ficou
deliberado que seria enviado ofício à SAS solicitando uma vaga na comissão de estudo da
descrição do cargo para um conselheiro do CMAS. b) Apresentação do Serviço Centro Pop: A
conselheira Silvia, explicou sobre uma denúncia feita ao MDS e encaminhada ao CMAS, referente
a irregularidades no funcionamento do Centro Pop. A comissão de Políticas Públicas realizou
visita ao Serviço e pode averiguar que houve mudança na coordenação e na metodologia de
trabalho, não sendo possível perceber qualquer irregularidade mencionada na denúncia. Todas as

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 903
Disponibilização: 21/03/2018
Publicação: 21/03/2018

Ata SAS.UAC 1628853         SEI 18.0.028259-9 / pg. 1



atividades estão em consonância com a descrição do Serviço na Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais. Silvia informa que será enviado ao MDS resposta ao ofício, com
relatório da visita. Devido as alterações recentes na metodologia de trabalho, a comissão decidiu
convidar o coordenador do Serviço para participar da plenária com a finalidade de apresentar o
trabalho executado no Centro Pop. A apresentação foi feita pelo psicólogo e coordenador Sandro
Minuzzo, apresentou a estrutura, público-alvo, serviços oferecidos e critérios de inserção, além de
sanar as dúvidas apresentadas pela plenária. Item 4 – Aprovação da 2º Alteração do Plano de
Aplicação do FMAS – LOA 2018 – COMDE , referente ao exercício de 2018, com as seguintes
alterações: Aprovar a inclusão de reserva orçamentária de R$7.000,00 (sete mil reais) para
aplicação em contratação de empresa de fornecimento do Serviço de Interpretação de LIBRAS -
Língua Brasileira de Sinais, durante o ano de 2018, usando como indicador o número de reuniões
ordinárias, extraordinárias, de comissões e eventos de formação de conselheiros, totalizando 90
horas de serviço compreendido durante o período do ano vigente para o COMDE – Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Relocar este valor no item 8(oito) da planilha
orçamentária que atualmente dispõe de R$ 22.200,00, passando, 7.000,00 para contratação de
serviço de terceiros/ de intérprete de libras. Em votação: 12 votos a favor. Sem mais, deu-se
por encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Jaqueline Andrea
Moreira Massaini Mira, e pelos demais presentes e publicada no SEI – Sistema Eletrônico de
Informação da Prefeitura com a assinatura eletrônica da Presidente.
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