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ATA Nº 401– REUNIÃO ORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

Aos dez de agosto de dois mil e vinte e um, às oito horas e 30 minutos, reuniram-se de forma
remota através do link: https://meet.jit.si/ordinariaCMAS para a reunião ordinária da gestão
2021/2023 os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes: Sandro Minuzzo, Jussara Spolaor,
Deise Gomes, Bárbara Emanuelle Barboza, Luciane Gamper Fagundes, Caroline Perovano Piva,
Dênio Murilo de Aguiar, Rute Bittencourt, Fernanda Rossi Hagermann, Tainá Wandelli Braga,
Isabel Cristina Carvalho da Silva, Reinaldo Pschaeidt Gonçalves, José Darci Machado Pereira,
Arlete Gandolphi, Maria Inês Barbosa, Olinda Rezende da Silva, Rosania Nürnberg, Andréia Alves
da Silva, Fernanda Muller, Arlete das Neves Haas Furtado, Juliane Cristina da Silveira, Luciene de
Lima da Costa e Verônica Aparecida de Arruda Campos. Conselheiros Ausentes: Fátima Cristina
dos Santos, Sylvia de Pol Poniwas, Karine Elizabete Chaves Souza Leite, Jaqueline Fornari,
Heloísa Hoffmann, Guilove Augustin Payoute, Vera Lúcia Leão, Gislaine de Fátima Vieira. Item 1.
Verificação de quórum. Após a verificação de quórum para início das atividades da reunião e
deliberação sobre as justificativas de ausência de conselheiros, foi iniciada a reunião. Item 2.
Aprovação da pauta. A pauta da reunião, enviada anteriormente à reunião, por e-mail, foi
aprovada por unanimidade. Seguiram-se os itens da pauta. Item 3. Continuação do repasse de
informações da Secretaria de Assistência Social sobre os avanços e desafios da gestão.
Primeiramente foi apresentado o setor Gabinete/Coordenação de Assessoria Técnica,
apresentado por Cleder Lourenço – coordenador de assessoria técnica. Essa coordenação não
existia na SAS, apontada como um avanço, que é de apoio jurídico. Em seguida foi apresentada a
Unidade de Apoio a Casa dos Conselhos, pelo coordenador Robson. Como avanços a
interpretação em libras nas reuniões, para os atos públicos dos conselhos e da SAS. Em seguida,
Robson apontou os avanços e desafios de cada Conselho. CMAS, CMDCA, COMDI, COMDE,.
COMSEAN e CMDM.I t e m 4. Apresentação da Gestão de Benefícios Eventuais e
Transferência de Renda, dados do Cadastro Único em Joinville e famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família. Apresentou os seguintes dados de maio e junho: no Cadastro Único
em maio estavam cadastradas 30.668 famílias (sendo 10.283 com perfil de Bolsa Família). Em
junho 8.902 famílias beneficiárias receberam o Bolsa Família (sendo 82% das famílias com
responsável familiar mulher), 1.381 famílias tem perfil para receber o benefício e aguardam
seleção pelo Governo Federal. Das 8.902 famílias, 6.549 famílias tem renda per capita de até 89
reais (extrema pobreza). 1.770 famílias tem renda per capita de 89 a 178 reais e 583 famílias tem
renda per capita de 178 reais a meio salário-mínimo. Em junho foram pagos R$ 1.028.833,00
para os beneficiários do Bolsa Família em Joinville, sendo o benefício médio de R$ 114,54.
Fernanda também informou sobre as condicionalidades (acompanhamento na saúde – taxa de
acompanhamento 63% e frequência escolar – taxa de acompanhamento 96,48%). A saúde vem
acompanhando, só não estava conseguindo repassar as informações, mas já está sendo
normalizado o repasse. Item 5. Representante do CMAS na “Comissão de acompanhamento
da rede de acolhimento de crianças e adolescentes” - alta complexidade, conjuntamente
com CMDCA.. Então teremos duas representantes Sylvia governamental e Arlete Gandolphi não-
governamental. Item 6. Leitura ofícios SEI Nº 9266312/2021 – SAS.UAF.ADE – relatório
contábil de abril 2021. SEI Nº 9533166/2021 – SAS.UAF.ADE – relatório contábil de maio
2021. SEI Nº 9838753/2021 – SAS.UAF.ADE – relatório contábil de junho 2021. Já houve
parecer favorável da comissão de finanças. Item 7. Leitura ofício SEI Nº 9933237/2021 –
SAS.UAF.ACV. Assunto: prorrogação de vigência- termo de colaboração n. 50/2018 –
Associação Essência de Vida - Serviço de acolhimento para adultos e famílias, 05 vagas.
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Já houve parecer favorável da comissão de finanças. Aprovado por unanimidade. Item 8. Leitura
ofício SEI Nº 0010011868/2021 – SAS.UAF.ACV. Assunto: prorrogação de vigência-
Fundação 12 de Outubro - Casa Lar 02 - ofertar 10 vagas no Serviço de Acolhimento
Institucional de crianças e adolescentes. Já houve parecer favorável da comissão de finanças.
Aprovado por unanimidade. Item 9.Leitura ofício SEI Nº 0010012073/2021 – SAS.UAF.ACV.
Assunto: prorrogação de vigência- Fundação 12 de Outubro - Casa Lar 03- ofertar 10
vagas no Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes. Já houve
parecer favorável da comissão de finanças. Aprovado por unanimidade. Item 10. Leitura do e-
mail recebido em 09/08/2021 do Coordenador de Gestão de Fundos e Convênios (Sr. Luiz
Eduardo P. Morante ), referente ao reajuste de 20% para as entidades: 1-Fundação 12 de
Outubro (Casas Lar 02); 2-Associação Água da Vida/Casa Lar Emanuel; 3-Associação
Ecos de Esperança (Casas Lar 01 e 02); 4-Lar Abdon Batista; 05-ADIPROS. Servidor Luiz
trouxe esclarecimentos. A resposta positiva para esse reajuste veio nos últimos dias, precisando
da aprovação e resolução do CMAS para termos aditivos para o repasse do reajuste. Item 11.
Leitura do e-mail recebido em 05/08/2021 da Gerência de Planejamento e Gestão (Sr.
Rafael Rauber - Coordenador da área de sistemas de informação da SAS), referente ao
SIGTV, envio de programação, recursos da emenda parlamentar do Deputado Darcy de
Matos. Presidente Rute fez a leitura. Após orientações do Ministério da Cidadania, Rafael
informou não ser possível o repasse de recurso para instituições que não ofertam serviços
regulamentados por tipificação nacional dos socioassistenciais. O recurso irá então somente para
o Dom Bosco e o Priscila Zanette. Conselheiros manifestaram-se sobre providências que
precisam ser tomadas. Item 12. Leitura do parecer favorável da comissão de inscrição para
a entidade ADIPROS – Serviço de Proteção Especial para pessoas idosas e suas famílias,
em unidade Centro Dia - Média Complexidade, em parceria com a ADIPROS, que já oferta
o Serviço de acolhimento para idosos - Lar Bethânia – Alta complexidade. Comissão
aprovou, mas no parecer apontou que fará nova visita quando o serviço começar a ser ofertado, a
partir de 12/10/2021. Item 15. Repasse sobre as Pré-Conferências de Assistência Social.
Assessora técnica Daniella repassou que o CMAS recebeu relatórios de 11 equipamentos
públicos, que alguns fizeram mobilizações em parceria com as entidades, que o processo foi
bastante positivo. Item 16. 12ª Conferência Municipal de Assistência Social 2021. Data: 19/08
e 20/08. Todos os conselheiros foram convidados para o evento teste dia 12/08/2021 na Univille,
bloco E, na próxima quinta-feira. Item 13. Leitura ofício SEI Nº 9906033/2021 – SEHAB.USS
mudança dos representantes da Secretaria de Habitação no CMAS. Claudia Guarezzi passa
a ser a titular da vaga e Mirele Aparecida Muniz Pereira a suplente. Item 14. Mudança da
representante do CIEE e da representante da ADIPROS no CMAS, será feito decreto com
os nomes integrantes do Conselho. Item 17. Momento das Comissões, demandas e
pareceres já foram apresentados anteriormente. Comissão de Inscrição, Registro e
Monitoramento. A próxima análise será da entidade GERAR e pedido de inscrição da APRAT –
Serviço de Acolhimento para adultos e famílias. Comissão de Comunicação, Articulação e
Mobilização.Atualmente as reuniões são todas as segundas-feiras, às 8h30, com foco na
Conferência Municipal. Comissão de Políticas Públicas.Já estão agendadas as reuniões para
setembro/outubro/novembr. Feito contato com Willian do Ministério da Cidadania, ainda não
conseguido agendar reunião. Pretendem fazer em setembro, após conferência. Solicitado que se
trabalhe conjuntamente com a Comissão de Finanças. Comissão de Acompanhamento do
Programa Bolsa Família. Os conselheiros estão em um momento de estudo, as reuniões serão
retomadas após a conferência. Item 18. Informes gerais. Sem mais a tratar, eu, Caroline P. Piva,
secretária de ata, lavrei a presente ata, a qual vai assinada pela Presidente do CMAS Rute
Bittencourt, bem como devidamente publicada no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da
Prefeitura Municipal de Joinville, com a assinatura eletrônica externa da Presidente. Esta
publicação possui como anexo a lista de presença da reunião ordinária, com contagem online dos
presentes.

Documento assinado eletronicamente por Rute Bittencourt, Usuário Externo,
em 02/09/2021, às 14:03, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010336081 e o código CRC EAB27E4A.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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:i!  C MAS
CONSELHEIROS DO CMAS - GESTÃO 2021-2023

Reunião Ordinária dia 10/08/2021 às 8:30 horas

Nome
Segmentos / órgãos

Municipais
e-mail Assinatura

Titular : Sandro Minuzzo Secretaria Municipal de andro.minuzzo @joinville.sc.gov.br

;uplente:  Jussara Spolaor Assistência Social ussara.spolaor@joinvil le.sc .gov.br

Ti tular : Deise Gomes Sec re t a r i a  M un i c i pa l de eise .gomes@joinvi l le.sc .gov.br r

;uplente:  Bárbara Emanuelle Barboza Assistência Social arbara.s i lva@joinvil le .sc .gov.br

Ti tular : Luciane Gamper  Fagundes
Secretaria Municipal de

luc iane. fagundes@j oinvil le. sc .gov.br ,

;uplente: Caroli ne Perovano Piva Assistência Social aroline .piva@joi nvil le.s c .gov.br

t i tu lar : Denio Murilo de Aguiar Secretaria Municipal de enio.aguiar@joinville.sc.gov.br

;uplente:  Fátima Cri sti na dos Santos Assistência Social atima .santos@joinvil le .sc .gov.br

T i tu l a r : R u t e  B i t t e n c o u r t Sec re t a ri a  M un i c i pa l  de rute. bit t encou rt@j oinvi l le. sc .gov.br

;uplente: Fernanda Rossi Hagermann
Assistência Social

ernanda.rossi@joinville.sc.gov.br%20

titular: Sylvia de Pol Poniwas
Secretar ia Munic ipal  de

Assistência Social ylvia.poniwas@joinville.sc.gov.br

; uplen te:  Ta iná W a ndelli Braga aina .braga @joinvil le.sc .gov.br

T i tu l a r : C l a u d i a  G u a r e z i
Sec re ta r ia  Mu ni cip a l d e laudia .gua rez i@joinvil le .sc .gov.br

;uplente:  Mi rele Ap.  Muniz Perei r a Ha bi ta çã o mirele. pere ira @joinvil le.sc .gov.br

t i tu lar : Jaqueline Fornari
Secretaria Munici al d S úd

ornar i jaqueli ne7@ gma il.com

;uplente: Heloísa Hoffmann
p e a e

Heloisa .hoffmann@joinville.sc.gov.br

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Silva

;uplente: Mariane Dias
Secretaria Municipal de Educação

isabel.silva@joinville.sc.gov.br

mariane.dias@joinville.sc.gov.br

n n , ; Y '

Titular: Guilove Augustin Payoute Usuários ou Organizações de ugustopayoute57957@gmail.com

;uplente: Reinaldo Pschaeidt Gonç alves Usuários do SUAS reinal dopschaeidt20@gmai l.com

Titular: José Dar ci Machado Per eira Usuários ou Organizações de r
;uplente: Arlete Gandolphi Us uá r ios  do S UA S arl etegandol ph i2@ hot mai l.c om

Titular : Mar ia Inês Bar bosa Usuários ou Organizações de !-rim

; uple nte: Usuários do SUAS

Ti tular: Olinda Rez endes da Silva
Trabalhadores do SUAS

l inda .s i l va@prori m.org.br

Suplente:  Flavia Tavane Soares Iar.asoc ia102@adipros .com.br

Ti tular: Rosania Nürnberg Trabalhadores do SUAS osaniaas@hotma il.com

Suplente:  Andréia Alves da Si lva rogerioeandreiasperber@gmail.com ;  , t r Y
Titular:  Vera Lúcia Leão Trabalhadores do SUAS era.leao@ielusc.br

Suplente: Fernanda Muller ernanda.mullerrh@espro.org.br
Titular : Arlete das Neves Haas Furt ado Entidades prestadoras de serviço,

d d f
ssistentesocial2@Iarabdonbatista .com

;uplente: Gislaine de Fátima Vieira
e assessoramento ou de e esa

de direitos. i.psico.vieira@gmail.com

t i tular : Entidades prestadoras de serviço,
d

;uplente:  J uliane Cristi na da Si lvei ra
e assessoramento ou de defesa

de direitos. ulinhacrissilveira@gmail.com

itular : Verônica Aparecida de Arruda
tampos

Entidades prestadoras de serviço,
de assessoramento ero.aparecida @outlook.com

;uplente: Luciene de Lima da Costa ou de defesa de direitos. lucienecostasc@gmail.com

t
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