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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE - SC
ATA Nº 344 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos reuniram-se para
reunião extraordinária, no Auditório II 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: Ariel Vieira, Estefania Rosa Basi de Souza, Rute Bittencourt, Mônica
Cristina Romminger, Inelore Jansen. Conselheiros governamentais suplentes: Eloisa Aparecida Vieira ,
Jaciane Geraldo dos Santos. Vanessa Metz Kazeker.  Conselheiros não governamentais titulares: Maria das
Dores Neckel, Fabiana Salomão Mazzi, Luciene de Lima da Costa, Glauce Caroline Roeder Pires.
Conselheiro não governamental suplente: Jociane Ferreira da Silva, Silvia Natalia Torrecija Rodrigues e
Cleide Gasparin de Liz e a Secretaria Executiva do CMAS, Nádia Mascarello e Jaqueline Andrea Moreira
Massaini Mira. A presidente deu boas vindas aos conselheiros e iniciou colocando a pauta para deliberação do
plenário. Pauta aprovada por unanimidade. Na ordem da pauta, item 1 – Comissão de Legislação,
Normas e Financiamento, leitura da ata da comissão na íntegra: “Leitura do ofício 045/2018/SAS /UAF de
11 de abril de 2018. O documento apresenta a proposta de metas e valores para o novo edital de
transferência de recursos municipais para as Organizações da Sociedade Civil que atuam na rede
socioassistencial. A Comissão buscou dados para realizar a comparação entre o edital de 2015 e a
proposta de 2018. Verificamos as metas/vagas e os valores vigentes no repasse aos serviços. Quanto as
metas, observamos que de 629 metas de 2015 passamos para 677 em 2018, ocorrendo a ampliação de
48 vagas. Quanto aos valores, verificamos aumentos em todos os serviços, sendo que destacamos o
aumento de R$997,85 que beneficiou o serviço do Centro Dia que passou de R$1.002,15 para
R$2.000,00. Tivemos dúvidas apenas em relação as metas de atendimento dos idosos. Constatamos que
das 65 vagas no serviço de convivência de fortalecimento de vínculos ocorreu a diminuição para 30
vagas na proteção social básica. E na Proteção Social Especial - Acolhimento, ampliou-se as vagas de
grau III de 11 para 40 vagas e as vagas de grau I(4 vagas) e grau II(6 vagas) deixaram de existir.
Contudo, a comissão apresenta parecer favorável de aprovação da proposta que contribui na
organização e execução dos serviços da rede socioassistencial.”  Em seguida a Gerente de Planejamento e
Gestão, Sra. Hanelore Misfeld realizou a apresentação da planilha de metas e valores, correspondentes ao
novo edital de transferência de recursos municipais para as Organizações da Sociedade Civil que atuam na
rede socioassistencial esclarecendo os questionamentos da comissão e demais conselheiros da plenária. Em
votação: 13 votos a favor. Na sequência, a Secretária Executiva do CMAS informou que para o processo
de eleição do CMAS (2018-2020) em relação ao Fórum de Eleição da Sociedade Civil, não é recomendável
que a comissão eleitoral seja composta por conselheiros que irão se habilitar a eleição, as conselheiras Silvia e
Luciene informaram que há possibilidade de suas indicações. Diante do exposto, a secretaria executiva irá
realizar contato com a conselheira Analucia (Adiprós) verificando sua disponibilidade em colaborar no
processo de eleição, pois a mesma não poderá se candidatar para a próxima gestão. Em seguida, Nádia
repassou sobre sua participação no evento da AMUNESC, realizado no dia anterior, no qual salientou que foi
de suma importância, principalmente em relação algumas orientações do Processo de Eleição, Lei do CMAS,
e se tratando na lei é necessário averiguar as sugestões de alterações, antes de seguir o processo da Lei, a
Gerente Hanelore sugeriu a Nádia (Secretaria Executiva) uma conversa para alinhamento de informações do
início do processo e de como está esse andamento da Lei. 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.
Jaqueline Andrea Moreira Massaini Mira ______________________________
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Maria das Dores Neckel ______________________________
Mônica Cristina Romminger ______________________________
Rute Bittencourt ______________________________
Silvia Natalia Torrecija Rodrigues ______________________________
Vanessa Metz Kazeker ______________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Estefania Rosa Basi de Souza,
Usuário Externo, em 23/04/2018, às 12:15, conforme a Medida Provisória nº
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