
ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC
ATA Nº 361 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos reuniram-se para
reunião ordinária, 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, Cleiton José Barbosa, Eloisa Aparecida Vieira, Jaciane Geraldo
dos Santos e Josiana de Souza. Conselheiros governamentais suplentes: Giana Yara Malinoski Abdon,
Valquiria Viviani Rodrigues Backes Forster, Karine Elizabete Chaves. Conselheiros não governamentais
titulares: Roberto Andrade e Souza, Adilson da Silva, Caroline Zani Bianzin Tchornobay, Ana
Carolina de C. Freitas Santos. Conselheiros não governamentais suplentes: Arlete Gandolphi, Gisseli
Fontes de Oliveira, Maria Inês Barbosa, Elza Cerqueira Santos e a Secretária Executiva do CMAS
Jaqueline Andrea Moreira Massaini Mira. O Vice-Presidente deu início a plenária, desejando boas vindas aos
convidados o Assessor do Deputado Rodrigo Coelho, Sr. Anderson Luiz Amandio, e a conselheira indicada
pela Adiprós Sra. Elza Cerqueira Santos, no qual se apresentou a plenária. Em seguida aprovação da pauta,
retirando o item 3, Comissão de inscrição, registro e Monitoramento, no qual não consta assunto. Aprovada
por unanimidade. 2. Leituras: Justificaram ausência as conselheiras: Rosania Numberg, Silvia Natalia Torrecija
Rodrigues, Helena Schweinberger e a Secretária Executiva do CMAS Natacha Madeira de Oliveira
Santhiago. Convite Reatech 2019: acontecerá nos dias 13 e 14 de junho a Feira Internacional de Tecnologia
em reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, em São Paulo-SP. Interessados devem realizar inscrição, o
COMDE disponibilizará condução terrestre, demais despesas com alimentação e hospedagem por conta dos
participantes. A Secretaria Executiva encaminhará o e-mail com as informações do evento para os
conselheiros ter ciência do evento. Roda de conversa: No próximo dia 24 de maio às 10h no auditório da
Casa dos Conselhos acontecerá roda de conversas para o público de trabalhadores do SUAS do programa
de Acesso ao Mundo do Trabalho, para alinhamento do Plano Individual e Familiar de atendimento. A
conselheira Valquíria sinalizou que a Comissão de Inscrição, registro e Monitoramento se fará representar
nesse evento. Requerimento: Leitura do requerimento da Adiprós – Lar do Idoso Betânia, vem requerer junto
ao CMAS que sejam incluídas 2 vagas sociais para idosos em situação de violação de direitos do convênio
estabelecido entre Secretaria de Assistência Social por meio do termo de colaboração 046/2018/PMJ,
atualmente prestam serviços a 21 idosos encaminhados e a partir de agora estarão ampliando para 23 vagas.
A conselheira Valquíria complementou que a instituição será orientada pela Comissão de Inscrição, Registro e
Monitoramento quando o Plano de Ação conforme legislações pertinentes. 3. Comissão de Legislação,
Normas e Financiamento: A comissão recebeu o plano de aplicação do FMAS, consolidado com os
demais fundos referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO 2020 com as alterações solicitadas. A
comissão efetuou nova análise e aprovou o plano de aplicação do Fundo referente a LDO 2020. Aprovada
por 10 votos favoráveis. Oficio nº 37/2019 Gab.SAS em resposta ao ofício nº 31/2019 CMAS, referente as
deliberações da XI Conferencia Municipal de Assistência Social, com inclusão de deliberações do Plano
Municipal de Assistência 2018-2021. A comissão fez a leitura, definiu que apresentará na próxima reunião
ordinária do conselho e sugere o repasse do material à Comissão de Políticas Públicas para análise e
encaminhamentos. Oficio nº 40/2019 Gab.SAS que encaminha o planejamento das ações a serem executadas
em 2019 para utilização dos recursos do PETI, ACESSUAS e CREAS. A comissão fez a leitura e sugere o
repasse do material à Comissão de Políticas Públicas para análise e acompanhamento das ações planejadas.
Oficio nº 66/2019 SAS/GUAF-ACV justifica e solicita parecer do CMAS na ampliação de vagas para o
Programa de Habilitação e Reabilitação de 38 para 80 vagas e para o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para pessoas idosas de 30 para 60 vagas. A comissão fez a leitura e análise da
justificativa apresentada, conforme memorando nº 16 GUPG –SAS e emitiu parecer favorável a ampliação de

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 1185
Disponibilização: 16/05/2019
Publicação: 16/05/2019

Ata SAS.UAC 3759424         SEI 19.0.070705-2 / pg. 1



vagas. Aprovada por 12 votos favoráveis e 1 contrário. Oficio nº 3944/2019 –Ministério da Cidadania
que orienta: a) Foi declarado no Parecer do Conselho do Demonstrativo que os relatórios de execuções
orçamentárias, financeiras e de atividades foram apresentados parcialmente ou em periodicidade divergente da
regulamentada. Neste sentido, orienta-se ao gestor que envide esforços para tornar os relatórios mais
didáticos, numa linguagem cidadã e que possibilite a qualquer indivíduo entender como foi aplicado o recurso
federal, bem como sejam apresentados na periodicidade estabelecida na lei do Fundo. b) O Conselho de
Assistência Social afirmou, em seu parecer que as equipes de referência dos serviços e programas
socioassistenciais não estão em consonância com o disposto na NOBSUAS RH e demais normas. Assim,
orienta-se ao Gestor adequar as equipes de referência dos serviços e programas disponibilizados em sua
esfera, de forma a respeitar o disposto na NOBSUAS RH e demais normas que tratam do tema. 4. Comissão
de Comunicação, Articulação e Mobilização: Foi exposto a plenária que conforme orientação do CNAS
não haverá Conferencias Municipais, diante o exposto sugere-se Fórum, Audiências Públicas. A plenária
deliberou que cada comissão encaminhe sugestões de temas até o dia 30/05 por e-mail à Secretaria Executiva,
para que a Comissão analise e realize um planejamento dessa ação. 5. Comissão de Políticas Públicas:
Relatou-se que a comissão obteve conhecimento do ACESSUAS e PETI. Iniciou as discussões e análises
pelo ACESSUAS, onde solicitou uma reunião com a equipe de referência do programa para melhor entender
as ações e a organização atual. Afirma que a Comissão está em processo de reorganização e que na próxima
reunião estruturará melhor a mesma. Faz convite de participação na comissão para os conselheiros. Por último,
o Vice-Presidente solicita a plenária aprovação do Ofício n. 067/2019/SAS-ACV, justifica que o documento
não foi repassado a Comissão de Legislação, Normas e Financiamento, se trata do Plano de Trabalho do
Instituto Priscila Zanette, manutenção do Serviço de Residência Inclusiva, prorrogação tendo início em
01/07/2019 e término 31/12/2019, valor mensal de R$ 61.023,70, valor total R$ 366.142,22, ofertando 10
vagas para atendimento de jovens e adultos, de 18 a 59 anos, no Serviço de Acolhimento Institucional de
Jovens e Adultos, Proteção Social Especial – Alta Complexidade, na modalidade de residência inclusiva.
Aprovada por 11 votos favoráveis. Sem mais, eu, Jaqueline Andrea Moreira Massaini Mira 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 do Vice-Presidente.
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Documento assinado eletronicamente por Ariel Vieira, Usuário Externo, em
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