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ATA SEI

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Lei nº. 5.622 de 25 de setembro de 2006

 

ATA Nº 391 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00 min, de maneira remota, por
intermédio da ferramenta/aplicativo Meet link: https://meet.google.com/xdk-bqjd-dsg, reuniram-se para
reunião ordinária, os seguintes Conselheiros Titulares e/ou Suplentes. Constarão em negrito os nomes dos
conselheiros habilitados para votação. Conselheiros governamentais titulares: Eliane Ribas C. Muller,
Alessandra Cris Bossei, Josiana de Souza. Conselheiros governamentais suplentes: Iara Cristina Garcia,
Rose Guerezze, Valquiria V. R. Backes Forster. Conselheiros não governamentais titulares: Rosania
Nürnberg, Helena Schweinberger, Arlete das Neves Haas Furtado, Silvia Natalia Torrecija Rodrigues.
Conselheiros não governamentais suplentes: Verônica A. de Arruda Campos. Faltas Justificadas: Jaciane
Geraldo dos Santos, Inelore Jansen e Karine Elizabete Chaves. O início da reunião foi realizado pela
presidente, Sra. Silvia, que agradeceu a participação de todos. Ato contínuo a secretária executiva Vanessa
apresentou as justificativas de ausência. Sra. Silvia colocou a pauta e as justificativas de ausências em
votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência o Secretário Valmir iniciou a fala em relação a
posse com considerações sobre ser conselheiro e sugere uma última reunião da comissão de eleição antes da
posse que ocorrerá no dia 26/02/2021, no auditório da Unisociesc (Marquês de Olinda), agradeceu a todos
pela colaboração no processo de eleição dos novos conselheiro. Ficou acordado que Valmir fará contato com
a comissão de eleição posteriormente. Sra. Silvia deu sequência apresentando os assuntos que estavam sob a
responsabilidade da Comissão de Legislação, Normas e Financiamento, informando sobre a avaliação do
Plano de trabalho da Ama, relata que após avaliação prévia solicitou ajustes para instituição e que o plano
retornou com as seguintes alterações: em vez de uma palestra de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seriam
realizadas 5 palestras no valor de R$ 100.000,00, o que ainda é entendido pela comissão como não
justificável apenas com os dados apresentados, Silvia realizou a leitura da ata da reunião realizada pela
comissão:“Conforme solicitado pelo CMAS, a entidade AMA, reencaminhou o plano de trabalho que prevê
o repasse de R$ 100.000,00 para execução de 5 palestras com duração de 2 horas. A comissão emitiu parecer
de não aprovação do plano, por falta de detalhamento dos custos de cada encontro e sugere a realização de
uma reunião entre a entidade e a comissão.”, Sra. Silvia informou que a comissão pretende realizar a reunião
em 23/02, se for aprovado pelo pleno e abre a palavra para que os conselheiros possam se manifestar sobre o
tema. Deliberação: Posto em votação e aprovada por unanimidade. Em relação Consulta Pública sobre a
minuta da Resolução que alterará a Resolução CNAS no 237/2006, que trata das Diretrizes para a
estruturação, reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social, em todo o Brasil, Sra.
Silvia solicitou que o pleno manifestasse suas considerações acerca do assunto, pontuou que em leitura
prévia não identificou grandes alterações e que as alterações realizadas apresentavam melhorias. Valquiria
questionou sobre o prazo para resposta e Sra Silvia realizou a leitura do documento que apresentou a referida
consulta tendo como prazo o dua 06/03/2021, Valquiria sugeriu que a comissão de normas em conjunto com
a secretária executiva realizem leitura mais aprofundada do tema em razão da importância do documento, Sra
Silvia e a secretária Vanessa colocaram-se a disposição para realizá-lo. Em relação ao Relatório de Gestão
2018 -2020, Sra Silvia solicitou as comissões que realizem o levantamento de projetos em andamento,
emendas parlamentares, plano de trabalho, dados para serem passados à nova gestão com a finalidade de dar
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continuidade aos trabalhos. Vanessa acrescentou a importância de ser construído o relatório de gestão e a
memória do trabalho realizado. Em relação a reunião ordinária do mês de março prevista para 09/03/2021,
foi solicitado alteração de data para 10/03/2021, considerando tratar-se de um feriado municipal. Iara
pontuou que a representante do CRAS possui disponibilidade exclusivamente nas terças feiras do mês em
razão dos cuidados e terapias que realiza com a filha. Sra Silvia e Vanessa, pontuaram que as reuniões
seguem as terças-feiras e que pontualmente no mês de março ocorreria na quarta feira. Iara conversará com a
usuária sobre a referida reunião, aprovado por unanimidade. Sobre a alteração da resolução 06/2021 do
CMAS, foi informado ao pleno a necessidade de realização errata no número referente a emenda parlamentar
do deputado Rodrigo Coelho que apresentava erro de digitação, onde lia-se 20208810697, se deverá ler
2020OB810697 . Sra Silvia informa que chegou para este conselho, OFÍCIO SEI Nº 8291555/2021-
SAS.UAS. Este solicita a revogação da Resolução nº 030 de 14 de agosto de 2018 do CMAS , que
regulamenta a oferta de programa socioassistencial de promoção da integração do mundo do trabalho no
campo da Assistência Social e a mobilização social para construção de estratégias coletiva. Sra. Silvia
realizou a leitura do documento para o conselho e a seguir o Parecer da comissão de Legislação Normas e
Financiamento, o qual segue na íntegra “Considerando o Termo de Aceite e Compromisso pactuado pela
SAS com o MDS ao Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas, solicita que seja realizado um
plano de reordenamento e transição de inscrição das entidades para o Programa Acessuas. Parecer da
comissão é favorável a transição das entidades, sugere prazo de 60 dias para readequeção das mesmas,
mediante reuniões orientativas entre entidade, SAS e comissão de inscrição.”, abriu então a palavra aos
demais conselheiros. A Conselheira Valquiria fez breve relato contextualizando o tema. Informou que a
Resolução 30 foi constituída e aprovada pelo CMAS como forma de possibilitar que a promoção da
integração ao mundo do trabalho fosse executada por Organizações da Sociedade Civil, já que, na época, o
ACESSUAS Trabalho (Programa Federal que possui o mesmo objetivo do Programa municipal em questão)
não podia ser executado pela iniciativa privada. Que, no entanto, depois de o município ter aprovado a
supracitada Resolução, o Governo Federal passou a autorizar a execução do Programa ACESSUAS Trabalho
pelas Organizações da Sociedade Civil, ficando assim o Programa Municipal de Promoção da Integração ao
Mundo do Trabalho uma duplicidade de oferta no município de Joinville. Expôs também que, no ponto de
vista da Comissão de Inscrição, Registro e Monitoramento, para que as Instituições que possuem a inscrição
de acordo com a Resolução CMAS nº 30 de 14 de agosto de 2018, não fiquem prejudicadas em sua
inscrição, o Conselho não deveria revogar a Resolução antes que as já citadas Instituições migrassem para a
inscrição no Programa ACESSUAS Trabalho. Propôs que sejam realizadas as orientações e a sensibilização
das OSC’s envolvidas para que realizem o pedido de inscrição e, posteriormente a aprovação dos pedidos
pelo Conselho, seja realizada a revogação. Deliberações: Aprovação parcial do parecer da Comissão,
“Sejam realizadas as orientações e posteriormente a revogação da resolução para que as instituições
não fiquem sem inscrição no conselho” por unanimidade. Sra Silvia acrescenta que houve a convocação
para a Conferência Nacional de Assistência Social e que até julho deve ocorrer a conferência municipal e
esta questão já deve estar inserida como pauta inicial da próxima gestão. Valquiria relata que o mais breve
possível deve ser montada comissão, para execução da Conferência não só de membros do conselho mas
também de trabalhadores do SUAS. Sra Silvia acrescenta que a comissão de finanças já identificou a
existência de recurso para essa ação. Concluiu-se a reunião com os agradecimentos da atual presidente Sra.
Silvia a todos que fizeram parte desta gestão, sendo também solicitado por parte da Secretária Vanessa
encaminhamento de vídeo breve sobre a participação no Conselho Municipal de Assistência Social. Sendo o
que se apresentava, a presidente Silvia agradeceu a todos que participaram e encerrou a reunião, da qual, eu,
Vanessa Cristofolini, lavrei a presente ata, que será publicada no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da
Prefeitura Municipal de Joinville, com a assinatura eletrônica da Presidente.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Natalia Torrecija Rodrigues,
Usuário Externo, em 24/02/2021, 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 8423349 e o código CRC B3AC08EE.
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LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO 2018-2020

Da ta :  1 8 / 02 / 20 21  - Reu ni ão Ex tra or din á r ia

Segmentos /órgãosNome Celular e-mail Assinatura
Municipais

tular: Fernanda Rossi Secretaria de Ass is tênc ia

lSocia (Proteção Soc ial

iplente: Iara Cristina Garcia Básica) 99766-3023 iara.cristina @joinvil le.sc .gov.br P N

tular : Alessandra Cris Bossei Secretaria de Assistência
lSocia (Proteção Social

iplente: Elisabeth Deglmann da Costa Básica) 99123-0576 be th . sias@joinville .sc .gov.br

tular : Eliane Ribas C. Muller Secretaria de Assistência
l

99905-8563 eliane.muller@joinville.sc.gov.br
Socia (Proteção Social

iplente: Rose Guerezze Especial) 99614-0699 rose.guerezzi @joinvil le.sc .gov.br

tular: Luciana Simões Rivero Secretaria de Assistência 98854-3086 luciana.rivero@joinville.sc.gov.br
Social (Proteção Soc ial -

iplente: Aline Donata Dic kmann Espec ial) 98472-5182 ali nedona ta@ gma il.com

tular : Jaciane Geraldo dos Santos Secretaria de Assistência 99249-5942 jaciane.santos@joinville.sc.gov.br

Social

iplente: Valquiria V. R. Backes Forster
(Gerênc ia de

99933-2007 valquiria.backes@joinvil le.sc .gov.br
Planejamento e Gestão) 4 ü. ';  f

tular : Inelore Jansen 98846-9449
inelore@ioinvi l le.sc . gov.br JUSTIFICADO3802 3710

Secretaria de Habitação

iplente: Karine Elizabete Chaves 99919-9591 karine.chaves@joinville.sc.gov.br
0À  1 )k

tular : Rogério Aparecido Amâncio 98420-6273
rogerio.amancio@joinville.sc.gov.b
r

Secretaria de Saúde
iplente:  Deborah Henrique Conte deborah.lofredo@joinville.sc.gov.b
ifr edo

3481-5133
r

tular: Josiana de Souza 99917-5920 jos iana.souza@joinvil le.sc .gov.br

Secretaria de Educação -
iplente: Tatiana Alessandra T. Jahn 99997-9723 tatiana . jahn@joinvil le.sc .gov.br

tular: Arlete Gandolphi Usuários ou 99956-4256
arletegandolphi2@hotmail.com

Organizações de 98845-4225

iplente: Reinaldo Pschaeidt Gonçalves Usuários do SUAS 99649-8561 reina ldops chaei dt20@ gmail .com

tular : Maria Inês Barbosa Usuários ou 99666-8306
sas.ups.craspa@joinville.sc.gov.br

Organizações de 99198-4141

iplente:  Brasili no Catar ino Usuários do SUAS
99952-1673 bc.brasa@hotmail.com

tular : Rosania Nürnberg
lh

99614-1974 rosaniaas@hotmail.com
Traba adores do SUAS

iplente: Nelso Farias 98462-7139 nelsofarias25@ gma il.com

tular : Kamila Branco Carlos
lh

98838-0147 kamila_branco@yahoo.com.br
Traba adores do SUAS

uplente: Anna Caroli na Tasca dos Santos 99733-3790 anna_t asca@ hotmai l.com

tular : Glauce Caroline Roeder Pires Entidades prestadoras
d i

99958-1666 aprendiz joi@cieesc.org.br
e servço, de

ipl ente : Kát ia Re gi na V. P er ei ra Agui ar as s e s s o ra men to  ou  d e 98428-0209 mikat iag u ia r @g mai l .c o m
defesa de direitos,

tular : Helena Schweinberger Entidades prestadoras
d i d

991 12 -52 75 helena@ ios.org .br
e servço, e

iplente:  Verônica A. de Arruda Campos assessoramento ou de 99925-7225 vero .apa rec i da@ out l ook. com n

-defesa de direitos . l i g -

tular Arlet H Fd N t d Ent idades Prestadoras assistentesocial2(d2larabdonbatlsta.com: e as eves aas ur a o
de serviço, de adetenhfscDgmail.com

iplente: Bruna Carolina Pr iester
assessoramento

ou de defesa de direitos. 99171-4332 brunapriester@gmail.com

tular : Silvia Natalia Torrecija Rodrigues Entidades prestadoras
i d

99650-5558 silviantr@hotmail.com
de serv ço, e

iplente:  Ofélia Alves Belini assessoramento 98479-5091 beliniofelia@gmail.com
ou de defesa de direitos.
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