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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC
ATA Nº 406 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

Aos vinte oito de outubro 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 reunião extraordinária da gestão
2021/2023 os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes: Deise Gomes, Denio Murilo de
Aguiar, Rute Bittencourt, Fernanda Rossi hagemann, Sylvia de Pol Poniwas, Tainá Wandelli Braga,
Isabel Cristina Carvalho da Silva, Reinaldo Pschaeidt, Maria Inês Barbosa, Marcio Otávio Bordalo
Nunes, Olinda Rezendes da Silva, Flavia Tavane Soares, Andréia Alves da Silva, Fernanda Muller,
Gislaine de Fátima Vieira, Talyta Struck, Luciene de Lima da Costa. Conselheiros Justificados:
Sandro Minuzzo, Bárbara Emanuelle Barboza e Caroline Perovano Piva. Convidados: Valmir Poli,
Danuza Labanca Rocha. Item 1: verificação do quórum. Presidente Rute Bittencourt deu início
aos trabalhos do dia verificando o quórum para início da reunião ordinária, e definição do
conselheiro que registrará ata considerando as ausências das secretarias. A conselheira
Fernanda se disponibilizou. Item 2: aprovação da pauta da reunião. Pauta aprovada. Item 3.
Momento das Comissões: Comissão de Legislação, Normas e Financiamento: 3.1
Associação Lar de idoso Aconchego – Serviço de acolhimento – 12 vagas: Sr. Reinaldo
realizou leitura do parecer da comissão. Convênio novo no valor de R$ 41.184,00 mês. Período:
12 meses. Rute informou que a entidade já é inscrita no CMAS e com o convênio atenderá 12
idosos. Valmir realizou a leitura do cronograma de execução e Sr. Reinaldo reforçou a importância
da comissão acessar as informações relacionadas a inscrição da entidade para sanar as dúvidas.
Flavia do Lar Betânia reforça a importância de se ter conhecimento da capacidade de
atendimento por grau de dependência considerando a complexidade do atendimento em ILPI. Em
votação: APROVADO com 13 votos. 3.2 Opção de Vida: Dênio realizou a leitura do parecer.
Convênio no valor de R$ 36.919,08 mensais por 12 meses. Acolhimento para adultos e família
sendo 20 vagas. Tainá reforçou a importância das vagas e questionário se o atendimento será
para homens e mulheres e o período. Rute informa que o encaminhamento será pelo centropop
priorizando-se o atendimento ao público masculino. Quanto ao prazo o mesmo é de até 6 meses
mas que estará descrito no plano de atendimento. Fernanda que participa da comissão de
inscrição informou que a prioridade da entidade é o atendimento masculino mas que a entidade
dispões de um quarto separado para o caso de atender casal por isso a importância dos
alinhamentos com a SAS. Em votação: APROVADO com 13 votos. 3.3 AJIDEVI: alteração do
cronograma de execução para ampliação dos tipos de despesas visando uma melhor aplicação
do recurso. Em votação: APROVADO com 13 votos. 3.4 Minuta do decreto do auxílio
natalidade: Dênio realizou a leitura do parecer e as principais alterações propostas no decreto
que são a não obrigatoriedade da inscrição da família no cadastro único para requerimento do
benefício e ampliação da avaliação da concessão para os demais profissionais de nível superior
que compõem a equipe técnica de referência dos serviços socioassistenciais. Sr. Reinaldo
informou que a comissão discutiu as alterações em 2 reuniões com a participação das
representantes da SAS Fernanda e Danuza e que quando a alteração da lei dos benefícios
eventuais retornar para a discussão do conselho que se retome o debate em relação a concessão
dos benefícios e reforçou a competência do conselho quanto a análise e aprovação dos critérios
para concessão dos benefícios eventuais. Danuza esclarece a necessidade de atualização do
decreto devido a exigência atual de inscrição no cadastro único e atendimento as legislações
federal e estadual quanto a ampliação das concessões dos benefícios eventuais. Fernanda
reforça as legislações utilizadas para embasamento das alterações propostas. Em votação:
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APROVADO com as ressalva proposta no parecer da comissão com 12 votos. 4. Informes:
Robson divulga a abertura do edital do FIA para financiamento de projetos voltados a infância e
adolescência. Valmir informou que em breve haverá o edital do COMDI para financiamento de
projetos voltados aos idosos. Rute divulgou o seminário Estadual da Assistência Social que
ocorrerá em novembro. As vagas esgotaram mas foi encaminhado e-mail a FECAM requisitando
2 vagas para o CMAS. Se forem liberadas, representarão Joinville as conselheiras Olinda e Rute.
Jaqueline relembra a importância de verificar qual o prazo mínimo para requisição de diárias. 6.
Palavra Livre: Sr. Reinaldo tirou algumas dúvidas sobre a Conferência Estadual. Após a leitura
do resumo da ata, a penária aprovou a ata de forma on-line e sem mais a tratar, eu, Fernanda
Rossi Hagemann, conselheira governamental, 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 03/11/2021, às 14:09, 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 0010922543 e o código CRC C0B7582E.

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

Reunião :=x} i 'Q dia 28/10/2021 às 8:30 horas

Nome
Segmentos / Órgãos

Municipais
e-mail Assinatura

Titular : Sandro Minuz zo Secretaria Municipal de andro .minuzzo@joinvil le.sc .gov.br Justificado

uplente:  J ussara Spolaor Ass is t ênc ia Soc ial Jussa ra .spolaor@joinvil le .sc.gov .br

Tit ular : Deise Gomes Secretaria Municipal de eise.gomes @joinville .sc.gov .br

Suplente: Bárbara Emanuelle Barboza Ass is t ênc ia Soc ial arba ra.silva@joinvi lle .sc .gov.br

Titular : Luciane Gamper  Fagundes
cr taria Munici al deS

uciane.fagundes @joinville .sc .gov.br

Suplente:  Caroli ne Perovano Piva

pe e
Assistência Social aro line.piva@joinvil le .sc.gov.br Justificado

Titular : Denio Murilo de Aguiar Secretaria Municipal de enio.aguiar @joinville.sc.gov.br

Suplente:  Fátima Cr istina dos Santos Ass is t ênc ia Soc ial at ima.santos@joi nvil le.sc .gov.br

Titular : Rute Bit tencourt Sec re t a r i a  Mun i c i pa l  de rut e. bit tencour t@ joinville .sc.gov .br

uplente: Fernanda Rossi Hagemann
Assistência Social

ernanda .rossi @joinville .sc.gov .br%20 - t i

itular: Sylvia de Pol Poniwas
Secretaria  Municipal  de

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

uplente:  Tai ná W andelli Braga aina .braga @joinville .sc.gov .br

itu lar : Mir ele Ap . Muniz  Per eira Secretaria Municipal de
irele .pereira @joinville .sc .gov.br

Suplente:  Paula Or ti z Conte Habitação ehab .uss@joinvil le .sc .gov.br

itu lar : Jaqueline Fornari
i M i i l d úd

orna ri jaquel ine7 @gma il.com

Suplente: Heloísa Hoffmann
Secretar a un c pa e Sa e

eloisa .hoffmann@joinville.sc.gov.br

itular : Isabel Cristina Carvalho da Silva

uplente: Mariane Dias
Secretaria Municipal de Educação

.silva@joinville .sc.gov .br

ariane.dias@ioinville .sc.gov.br

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

uplente: Reinaldo Pschaeidt Gonçalves Usuários do SUAS reinaldopschaeidt20@gmail.com

itular : José Darci Machado Per eira Usuários ou Organizações de

uplente:  Ar lete Gandolphi Usuários do SUAS arletegandolphi2 @hotmail.com

itular : Mar ia Inês Barbosa Usuários ou Organizações de

Suplente:  Marc io Otávio Bordalo Nunes Usuários do SUAS

itular : Olinda Rez endes da Silva
Tr lh rb d s d SUAS

pli nda. si lva@prorim .org.br

Suplente: Flavia Tavane Soares
a a a o e o

lar.asoc ial02@adipros .com.br

itular: Rosania Nürnberg Trabalhadores do SUAS vosaniaas@hotmail.com

Suplente:  Andréia Alves da Si lva rogerioeandreiasperber @gmail.com

itu lar : Vera Lúcia Leão Trabalhadores do SUAS era.leao@ielusc.br

Suplente: Fernanda Muller ernanda.mullerrh@espro.org.br }

it ular : Entidades prestadoras de serviço,

uplente: Gislaine de Fátima Vieira
de assessoramento ou de defesa

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

itu lar : Talyta Struck Entidades prestadoras de serviço, talyta.struck@aeesc.org.br

uplente: Juliane Cristina da Silveira
de assessoramento ou de defesa

de direitos. ulinhacrissilveira@gmail.com

Titular :
Entidades prestadoras de serviço,

de assessoramento

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