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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE - SC
ATA Nº 349 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de julho 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: Ariel Vieira, Rute Bittencourt, Mônica Cristina
Romminger. Conselheiros governamentais suplentes: Francielle Deluca Rosa, Jaciane Geraldo
dos Santos e Vanessa Metz Kazeker. Conselheiros não governamentais titulares: Maria das
Dores Neckel, Ana Carolina de Castro Freitas Santos, Luciene de Lima da Costa.
Conselheiro não governamental suplente: Amauri Gualberto de França e Silvia Natalia Torrecija
Rodrigues. A Vice-Presidente deu boas vindas aos conselheiros, a Secretária Executiva realizou
leitura da pauta: 1. Aprovação da pauta. 2. Leitura: Justificativas de ausência de conselheiros;
Informação ao órgão gestor em resposta ao ofício 47/2018- GUPG/SAS. 3. Apresentação do
diagnóstico socioterritorial - Valquiria. 4. Comissão de Legislação, Normas e Financiamento. 5.
Comissão de Inscrição, Registro e Monitoramento. 6. IX Seminário Estadual de Gestores e
Trabalhadores do SUAS/explanação. Em votação: exclusão do item 3 no que se refere a
Apresentação do diagnóstico socioterritorial, será apresentado futuramente pela servidora
Valquiria V. R. B. Forster. Pauta aprovada por unanimidade. Item 2 Leituras: Justificaram
ausências as conselheiras Ana Aparecida Pereira e Roseli A. C. Nabozny. Item 3: excluído. Item
4. Comissão de Legislação, Normas e Financiamento: Leitura na íntegra da ata: Ofício
44/2018/GUPG/SAS, que encaminhou o Plano de Ação a ser devolvido até 13 de julho. O Plano
de Ação é o instrumento eletrônico de planejamento/previsão que é utilizado pela Secretaria
Nacional de Assistência Social/SNAS para ordenar e garantir o lançamento e validação anual
das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular automática de
recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais. A comissão verificou os
dados a serem enviados a Rede SUAS 2018 e constatou o aumento de algumas metas, de
forma tímida, mas progressiva. Parecer da Comissão: Aprovação com ressalvas devido aos
recursos e metas não contemplarem as demandas dos usuários no município. Em votação: 08
votos a favor e 01 voto em abstenção. Segundo item: Planilha financeira: no
acompanhamento da planilha a comissão volta a demonstrar sua preocupação em relação ao
elevado e significativo número de parcelas não utilizadas que geram bloqueio dos recursos.
Consideramos importante o envio de ofício a Secretaria para verificarmos e tomarmos ciência
dos procedimentos que serão tomados. Em votação: 08 votos a favor e 01 voto em
abstenção. Terceiro Item: Ofício 073/2018/SAS/UAF, de 16 de maio, que encaminhou o Plano
de Aplicação do FMAS. Em relação a peça orçamentária encontramos algumas diferenças em
relação ao Plano de Aplicação de 2018. Sendo que verificamos e relacionamos o item
transferências da alta complexidade, onde ocorreu aumento; a dotação
41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – fonte 265 em relação a descrição de contratação de serviços
de terceiros e demais descrições relacionadas ao Centro Dia, CREAS, Centro POP, Abordagem
Social, Medidas Socioeducativas que não aparecem no bloco da proteção social especial;
assim como a divergência no bloco 0100- código 352 referente ao CMAS, que na redação da
descrição não contempla a Secretaria Executiva. Considerando ser a primeira peça com a
junção da proteção social especial de média complexidade e de alta complexidade constituindo
o bloco de proteção social especial, as questões verificadas devem ser consideradas. Acatamos
os ofícios de aprovação encaminhados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher -
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CMDM, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE e do
Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional - COMSEAN quanto as unidades
orçamentárias vinculadas ao FMAS. Claudio, administrador da SAS, esteve na reunião para
esclarecer eventuais dúvidas dos Conselheiros referente a LOA 2019. Em votação: 08 votos a
favor e 01 voto em abstenção. 5. Comissão de Inscrição, Registro e Monitoramento: A
conselheira Jaciane relatou sobre a entidade Casa Padre Pio, que alterou o endereço do bairro
Espinheiros para o bairro Boa Vista para a execução do serviço socioassistencial, bem como a
capacidade de atendimento de 10 para 20 atendimentos e não comunicou o CMAS. Foi
encaminhado ofício à entidade informando que qualquer alteração na questão de capacidade,
endereço, cronograma de ação deve-se informar o CMAS, assim como ofício orientativo quanto
as adequações necessárias para a execução do Serviço, o documento tem prazo, a entidade não
comunicou ao Conselho as adequações, assim como não solicitou prazo maior. Diante do
exposto, a comissão convocou uma reunião com os responsáveis para novos esclarecimentos e
orientações para dia 10/07 sendo que entidade justificou ausência, desta forma foi reagendado
para 17/07 às 09h30min. 6. IX Seminário Estadual de Gestores e Trabalhadores do
SUAS/explanação: Foram representadas pela Secretária Executiva do CMAS Nádia Mascarello,
e as conselheiras Ana Aparecida Pereira e Silvia Natalia Torrecija Rodrigues. Segue relato do
evento, 1º dia. Ocorreu a Conferência Magna “Sistema Único de Assistência Social: análise de
Conjuntura”. Apresentado pela Pós-Doutora em Serviço Social pela PUC-SP. Professora Solange
Maria Teixeira, expôs o processo histórico e momento atual, destacando o desmonte das políticas
públicas. Mesa-Redonda: Vigilância Socioassistencial na Política de Assistência Social,
apresentação experiências Municipais: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP e
Lages/SC. 2º dia. Mesa-redonda: Trabalho Social com Famílias na Proteção Social Básica e
Especial. Apresentado pelas professoras; Solange Maria Teixeira e Karla Cardoso Borges, as
quais trouxeram para o debate, a atuação profissional junto as famílias, sendo esta, primazia da
atuação profissional, relacionando esta às proteções. Mesa-Redonda: Controle Social na Política
de Assistência Social e a participação dos Usuários. Renato Francisco dos Santos Paula.
Assistente Social, Doutor (2013) e Mestre (2005) em Serviço Social pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). Professor Renato realizou a explanação sobre o processo
histórico da constituição da democracia, faz menção a criação dos conselhos e da participação
popular. Relata experiência enquanto conselheiro nacional (2008-2010) e Vice-Presidente (2010-
2012) do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Destaca a necessidade em fomentar
a participação dos usuários no Conselhos. Com apresentação de experiência da construção do
fórum de usuários e apresentação da Campanha de Combate ao preconceito contra os Usuários
e Usuárias do SUAS. Mesa-redonda: Competências dos Entes Federados e a Regionalização
dos Serviços Socioassistenciais de Média e Alta Complexidade. Apresentado por Sisi Blind,
Prefeita de São Cristóvão do Sul e Vice presidente da FECAM e por Vânia Guareski Souto,
Assistente Social da GRANFPOLIS. Relataram situação atual do cofinanciamento do Estado e da
indefinição de valores para o ano de 2018. Assim como, destacaram a responsabilidade do
Estado na sua função. A respeito da regionalização, trazem o panorama e a exposição de motivos
para que aconteça, destacando o grande número de municípios de pequeno porte em SC. Mesa-
redonda: Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS a luz do Plano Decenal
Nacional e dos Planos Municipais de Assistência Social. Apresentado por Renato Francisco dos
Santos Paula. Relata processo de construção do plano decenal, com a exposição do histórico das
conferências nacionais. Destaca avanços e retrocessos de cada período, reforça a necessidade
para que todos tenham conhecimento do plano decenal. 3º dia. Palestra: Educação Permanente
no SUAS e os Planos Municipais de Educação Permanente. Professora Stela Da Silva Ferreira,
apresenta seus estudos e experiências a respeito da educação permanente, elucidando
conceitos, diferenças entre Educação permanente e capacitações. Aponta que a educação
permanente deve envolver todos os atores da politica, seja da esfera governamental e não
governamental. Mesa-redonda: Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a Relação com o
Sistema de Justiça e a Lei Nº 13.431 sobre a Escuta Especializada. Denise Colin. Atualmente é
diretora do Departamento de Planejamento e Gestão da Subprocuradoria - Geral de Justiça para
Assuntos de Planejamento Institucional do Ministério Público do Estado do Paraná, e professora
do curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná na graduação e na pós-
graduação. Denise realizou explanação sobre experiências em relação ao sistema de justiça, da
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forma como esta relação vem se constituindo no Estado do Paraná. Realizou orientações sobre a
Lei nº 13.431. Janice Merigo, Assistente Social da Federação Catarinense de Municípios –
FECAM. Informa que no Estado, está programada capacitação aos profissionais e estudo para
definição de papéis quanto a escuta especializada. Aponta que neste estudo estão envolvidos
FECAM, SST, MPSC, TJSC dente outros. Ana Carolina Cunha Capistrano, Psicóloga, Secretária
de Assistência Social de Petrolândia. Apresentou experiência no município de Petrolândia sobre a
construção de protocolos para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violências. A
secretária executiva e a Conselheira Silvia, referem que O Seminário trouxe importante debate
acerca da construção e consolidação do SUAS. Sobretudo, nos traz o desafio de mantermos esta
política que também é sujeito do desmonte do Estado. A participação no evento foi avaliada de
grande relevância para o Conselho. 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 Vice-Presidente.

Jaqueline Andrea Moreira Massaini Mira ______________________________
Amauri Gualberto de França ______________________________
Ana carolina de Castro Freitas Santos ______________________________
Ariel Vieira ______________________________
Francielle Deluca Rosa ______________________________
Jaciane Geraldo dos Santos ______________________________
Luciene de Lima da Costa ______________________________
Maria das Dores Neckel ______________________________
Mônica Cristina Romminger ______________________________
Nádia Mascarello ______________________________
Rute Bittencourt ______________________________
Silvia natalia Torrecija Rodrigues ______________________________
Vanessa Metz Kazeker ______________________________
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Natalia Torrecija Rodrigues ,
Usuário Externo, em 12/07/2018, às 12:05, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 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 2098677 e o código CRC B138EE50.
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