
ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE - SC
ATA Nº 359 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 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, Eloisa Aparecida Vieira, Jaciane Geraldo
dos Santos, Inelore Jansen, Josiana de Souza. Conselheiros governamentais suplentes:
Valquiria Viviani Rodrigues Backes Forster, Karine Elizabete Chaves.  Conselheiros não
governamentais titulares: Adilson da Silva, Caroline Zani Bianzin Tchornobay, Helena
Schweinberger e Silvia Natalia Torrecija Rodrigues. Conselheiros não governamentais
suplentes: Gisseli Fontes de Oliveira, Maria Inês Barbosa, Rosania Nürnberg e Kátia Regina
Vieira Pereira Aguiar, a Secretária Executiva do CMAS Nádia Mascarello e os convidados: Allan
Kardec e Marlon dos Santos (Assessores Parlamentares do Deputado Rodrigo Coelho) e Marília
Zanettini (Mesa Brasil) e Fernanda Müller (ESPRO). 1. Aprovação da pauta: aprovada por
unanimidade. 2. Leitura: Justificativas de ausência de conselheiros: Giana Yara Malinoski Abdom
e Roberto Andrade e Souza. Ofício nº 36/2019-CMDCA: Resposta ao Ofício nº 156/2018 CMAS
indicando o Conselheiro não Governamental, Sr. André Altmann para compor o Grupo de Trabalho
de Acompanhamento Periódico do Instrumental de Monitoramento do Reordenamento da Rede de
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Joinville. Leitura do Edital de
Convocação ASANJ (Associação de Segurança Alimentar e Nutricional de Joinville) que solicita
indicação de um representante do CMAS, conselheiro não-governamental para compor a ASANJ.
A conselheira Gisseli Fontes de Oliveira colocou-se a disposição para compor o Conselho de
Administração daquela Associação. 3. Comissão de Inscrição, Registro e Monitoramento: A
conselheira Valquíria informou à plenária a mudança de endereço de execução do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos da Fundação 12 de outubro, anteriormente
executado na Rua Willy Schossland, 1220 – Aventureiro, Joinville. Atualmente com endereço na
Rua Adelaide Maria Vieira, 90 – Paranaguamirim, Joinville. Instituto Priscila Zanette: Informado
para a plenária que a Secretaria de Administração e Planejamento, solicita em Resolução
aprovação de alteração de endereço concernente à prestação de Serviços referentes a Termo de
Parceria já firmado; Considerando que o Instituto Priscila Zanette, inicialmente executou o Serviço
de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, unidade Casa Lar nos endereços: Rua
Senhem, nº 44, Bairro Saguaçu e Rua Pio XII, nº 457, Bairro Bom retiro, alterando o endereço de
execução desta unidade para a Rua Almirante Barroso, nº 507 – Bairro América, Joinville. A
comissão emitiu parecer favorável da emissão de resolução que aprova o endereço da execução
do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, unidade Casa Lar, no
endereço; Rua Almirante Barroso, nº 507 – Bairro América, Joinville. Também sugere que seja
enviado ofício para a Secretaria de Administração e Planejamento informando das funções deste
Conselho, destacando as suas prerrogativas em relação a emissão de seus documentos,
salientando que a resolução aprova sobre a inscrição das ofertas socioassistenciais, quando da
mudança de local de execução, será alterada a inscrição, cabendo a comissão, o monitoramento
dos mesmos. Organização da Sociedade Civil APAE. A comissão comunicou ao Pleno sobre a
necessidade de envio de ofício para a entidade APAE, com orientações sobre a execução da
oferta socioassistencial inscrita, informou das visitas de monitoramento, das orientações já
prestadas, e da importância em formalizar as ações orientativas 4 . Comissão de Legislação,
Normas e Financiamento: Apresentação da Prestação de Contas ao Fundo Estadual de
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Assistência Social (FEAS), realizada pela Sra. Tatiane da Gerência de Administração e Finanças,
informado ao pleno que o Decreto nº 1.655, 04 de Julho de 2018, permite a reprogramação para
este exercício dos recursos recebidos em 2017 e não utilizados em 2018. Após análise da
prestação de contas, a comissão emitiu parecer regular com ressalvas, e a plenária aprovou com
ressalvas a Prestação de Contas de recursos financeiros transferidos do Fundo Estadual de
Assistência Social (FEAS) ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) referente ao
exercício 2018. Em relação ao Estado: O repasse realizado até o momento, não atendeu as
necessidades de cofinanciamento, repassando de forma tardia apenas para a Proteção Social
Básica e Proteção Social Especial de Média Complexidade, cujo o valor ainda não ingressou na
sua totalidade até a presente data. Permanecendo também a necessidade de receber recursos
destinados aos Benefícios Eventuais e Proteção Social Especial de Alta Complexidade, dos
quais não houve repasse, nem pactuação. Avaliou-se como positiva a possibilidade de
reprogramação de saldos tendo em vista que em sua maioria, os recursos repassados chegam
tardiamente. Em relação a análise feita pela comissão, informa que no que se refere ao Município
a execução parcial dos recursos justifica-se tendo em vista que ainda contam processos
licitatórios em andamento. Embora o Município não participe da contrapartida do Termo de Aceite
com o Estado, os Serviços Socioassistenciais prestados, são cofinanciados com recursos
municipais, parcialmente ou em sua totalidade. Os conselheiros manifestaram-se em relação ao
repasse de recursos de modo tardio, indicando a necessidade de envio de nota de repudio ao
Conselho Estadual de Assistência Social. Em votação: 10 votos favoráveis. Prestação de
Contas do Prefeito ao Tribunal de Contas SC. Sra. Tatiane apresentou de forma resumida a
prestação de contas do exercício de 2018, que também foram previamente analisados pela
comissão responsável emitindo o parecer de aprovação com ressalvas a Prestação de Contas do
exercício 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social. Justificando a ressalva pois, os
recursos que foram executados obedeceram as legislações que tipificam e qualificam o processo
(empenho das despesas). No entanto, a demora processual para utilização dos recursos é o
entrave, prejudicando a efetividade dos atendimentos e serviços planejados diante das demandas
de vulnerabilidade social apresentada nos territórios. Em votação: 9 votos favoráveis. X
Seminário Estadual de Assistência Social em Florianópolis/SC, a realizar-se nos dias 29 a 31 de
maio de 2019, a plenária aprova a participação de um(a) conselheiro(a) não-governamental, um(a)
conselheiro(a) governamental e da secretária executiva, com deliberação para a utilização de
recurso para pagamento de inscrição do Seminário; diárias e passagens (se for o caso) ou diária
para motorista havendo necessidade. A princípio manifestaram interesse às Conselheiras: Eloísa
Aparecida Vieira, Gisseli Fontes de Oliveira e Aline Donata Dickmann (ausente na reunião, com
manifestação em comissão). A conselheira Valquíria manifestou preocupação a respeito do
período para a solicitação do pagamento da inscrição para o evento, tendo em vista que é
solicitado para a SAS a apresentação da compra das vagas com 60 dias de antecedência ao
evento. Havendo a dificuldade em relação ao pagamento da inscrição, será comunicado às
conselheiras. Em votação: 9 votos favoráveis. Plano de Trabalho Instituto Priscila Zanette:
Considerando o ofício nº 042/2019/SAS.GUAF-ACV que encaminha o Plano de Trabalho do
Instituto Priscila Zanette (Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com
deficiência na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, na modalidade Residência
Inclusiva) e solicita a aprovação do Plano, referente ao reajuste de 3,43% correspondente ao INPC
acumulado no ano de 2018, a comissão emitiu parecer favorável ao Plano de Trabalho do Instituto
Priscila Zanette. Em votação: 9 votos favoráveis. Ofício nº 043/2019/SAS.GUAF-ACV
encaminha o Plano de Trabalho do Instituto Priscila Zanette, para parceria na oferta de 10 vagas
no Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos, em unidade de Residência
Inclusiva; a comissão emitiu parecer favorável pela aprovação o Plano de Trabalho do Instituto
Priscila Zanette. Em votação: 9 votos favoráveis. Alteração da data da II Semana de Gestão
Orçamentária de Financeira do SUAS (julho para setembro). Nádia informou que para a data
aprovada (03 a 07 de junho de 2019) não há inscrições disponíveis; que a Conselheira Ana
Carolina conseguiu vaga para a participação nos dias 16 a 20 de setembro de 2019 na III Semana
de Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS em Brasília, portanto haverá alteração da
Resolução que aprovou a participação de um representante do CMAS, devido a alteração da data
disponível. 5. Comissão de Acompanhamento ao Programa Bolsa Família: A conselheira
Silvia informou ao pleno das atividades desenvolvidas pela comissão, relatando reunião com o
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grupo gestor do Programa Bolsa Família envolvendo as três politicas (Assistência Social,
Educação e Saúde). 6 . GT de Acompanhamento periódico do Instrumental de
Monitoramento do Reordenamento da Rede de Acolhimento institucional para Crianças e
Adolescentes de Joinville: Em substituição da representante Júlia, o CMAS indica a
Conselheira Sra. Helena Schweinberger, após manifestação da mesma. 7.
Informes/Conferência: A Secretária Executiva informou que até o momento não há orientações
a respeito da realização de conferência, que o CNAS realizará reunião plenária nesta semana.
Diante disso, a plenária decidiu aguardar informações e orientações do CNAS. Sem mais, eu,
Nádia Mascarello lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais Conselheiros
presentes e publicada no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura Municipal de
Joinville, com a assinatura eletrônica da Presidente.
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Silvia Natalia Torrecija Rodrigues _______________________________
Valquiria V. Rodrigues Backes Forster _______________________________

Documento assinado eletronicamente por Silvia Natalia Torrecija Rodrigues ,
Usuário Externo, em 11/04/2019, às 11:28, 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 3527655 e o código CRC 9D4AAF4A.
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