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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA No 407 – REUNIÃO ORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023
 

Aos dezessete de novembro de dois mil e vinte e um, às oito horas e 30 minutos reuniram-se de
forma remota por meio do link: https://meet.jitsi/ordinariaCMAS para reunião ordinária da gestão
2021/2023 os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes: Sandro Minuzzo, Natacha Madeira de
Oliveira Santhiago, Bárbara Emanuelle Barboza, Luciane Gamper Fagundes, Caroline Perovano
Piva, Dênio Murilo de Aguiar, Rute Bittencourt, Sylvia de Pol Poniwas, Tainá Wandelli Braga,
Paula Ortiz Conte, Isabel Cristina Carvalho da Silva, Arlete Gandolphi, Maria Inês Barbosa, Marcio
Otávio Bordalo Nunes, Olinda Rezendes da Silva, Rosania Nürnberg, Fernanda Muller, Talyta
Struck, Luciene de Lima da Costa, também Valmir Poli assessor técnico do CMAS. Conselheiros
Justificados: Fernanda Rossi Hagermann, Reinaldo Pschaeidt Gonçalves. Conselheiros Ausentes:
Deise Gomes, Fátima Cristina dos Santos, Mirele Ap. Muniz Pereira, Jaqueline Fornari, Heloísa
Hoffmann, Mariane Dias, Guilove Augustun Payoute, José Darci Machado Pereira, Flavia Tavane
Soares, Andréia Alves da Silva, Vera Lúcia Leão, Gislaine de Fátima Vieira, Juliane Cristina da
Silveira. Item 1: verificação do quórum. Equipe do CMAS, deu início aos trabalhos do dia
verificando o quórum para início da reunião ordinária. Na sequência houve a aprovação da pauta,
a qual já havia sido enviada por e-mail. Item 2: aprovação da pauta da reunião. Aprovada. Item 3.
Momento das Comissões. A conselheira Sylvia, da Comissão de Normas e Registros informou
que pretendiam fazer uma live no dia 25/11/21, às 09 horas, para conversa com instituições sobre
orientações em relação a documentações a serem enviadas no início do ano (plano de ação 2022
e relatório de atividades de 2021). A data será revista, devido a conflitar com a data da
Conferência Estadual de Assistência Social. Essa semana a comissão realizará visita na
Instituição Ventura (devido a pedido de inscrição para Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos). Em dezembro estão previstas visitas nas instituições Gerar, Opção de Vida, Centro
Dia. O conselheiro Denio, da Comissão de Legislação e Financiamento, informou que haverá
reunião na próxima semana para validação da prestação de contas do Fundo. O conselheiro
Sandro, da Comissão de Políticas Públicas informou que não se reuniram no último mês.
Possivelmente para a próxima reunião apresente-se o pedido feito para a SAS sobre a pesquisa
de satisfação dos usuários. A conselheira Tainá, da Comissão de Comunicação, informou que
também não se reuniram. Após o assessor técnico Valmir apontar a importância da comissão
para divulgação quanto ao CMAS, Tainá se colocou à disposição das comissões para pautas de
divulgação. Valmir sugeriu à presidente Rute que as comissões apresentem seus planos de ação
na próxima reunião, que será a última do ano (pensando em capacitações para 2022, etc). Ficou
acordado que na próxima reunião as comissões deverão apresentar seus planos (meta, ação,
prazo). Item 4. Proposta para pauta em 2022. Valmir e a presidente Rute apontaram a proposta de
capacitação aos conselheiros e apresentação dos serviços prestados governamentais e pelas
entidades inscritas no conselho. Ato contínuo a Presidente Rute apontou que a mesa diretora
discutirá esse item, verificando-se atribuições, cronograma e orientações de acordo com nova lei
dos Conselhos, conforme apontado pelos conselheiros. Item 5. Informes. Valmir fez a leitura do
Ofício SEI No 0010972571/2021 – SAS.NAD, sobre a substituição da conselheira Jussara
Spolaor, pela servidora da SAS, Natacha Madeira de Oliveira Santhiago. Em seguida foi
repassado o teor da Resolução 18/2021 – CEAS/SC, a qual altera a data da Conferência
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Estadual (Informe 7 – enviado para o grupo do WhatsApp do CMAS). Novas datas da conferência:
24, 25 e 26/11/2021. Valmir informou que os delegados da conferência tem recebido informações
sobre o evento. A presidente do CMAS informa sobre a proposta da última plenária do ano ser
realizada no dia 14/12/2021 às 9 horas de forma presencial na Casa dos Conselhos. Rute
informou que há espaço para que se garanta o distanciamento social e será um momento de
confraternização e fortalecimento entre todos. Ato contínuo foi aprovado e ficou a decisão: próxima
reunião ordinária, presencial (não será híbrida) no dia 14/12/21, terça-feira, às 09 horas, na Casa
dos Conselhos. Valmir ainda informou que no dia 18/11/21, às 17 horas, na Mitra Diocesana,
haverá o lançamento do edital do FIA (Fundo para a Infância e a Adolescência), pelo CMDCA ,
para financiamento de projetos. Também está sendo realizado em Joinville o diagnóstico social do
idoso, para que se possa ter essa mesma modalidade de financiamento de projetos. Também
informou que em 09/12/21 haverá a posse da nova gestão do COMDI, sendo que o local e horário
estão a definir. Sem mais a tratar, eu, Caroline Perovano 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 25/11/2021, às 08:22, 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 0011148159 e o código CRC 9DBA397B.

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 Ordinária dia 17 /11/2021 às 8:30 horas

Segmentos / Órgãos e-mail Assinatura
Nome Municipais

Titular : Sandro Minuz zo
and ro .minuzzo @joinvil le. sc.gov .br

Secretaria Municipal de
uplente: Natacha Madeira de Oliveira Assistência Social natacha .oliveira@joinvi lle .sc .gov.br

an t h i a g o

Tit ular : Deise Gomes s ec re t a r i a  m un i c i pa l  de
eise.gomes@joi nvi lle.sc .gov. br

Bárbara Emanuelle Barboza Assistência Social

_

arbara.silva@joinville.sc.gov.br

Titular : Luciane Gamper Fagundes luciane .fagundes @ joinville.sc .gov.br

M

Secretaria Municipal de

uplente: Caroline Perovano Piva Assistência Social aroline .piva@joinville .sc .gov.br

it ular : Denio Mur ilo de Aguiar Secretaria Municipal de deni o.aguiar @joinvil le.sc .gov.br

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

it ular : Rute Bittencourt Sec re t a r i a  M un i c i pa l de rufe .bi ttencourt @ joinville .sc.gov .br

Assistência Social
20ill b 9'uplente: Fernanda Rossi HagemannI

oe .sc.gov. rernanda .rossi@joinv ( `  ,

Sec re t a r i a  M un i c i pa l  de ylvia.poniwas @ joinville .sc.gov.br

itu lar : Sylvia de Pol Poniwas Assistência Social

1 uplente:  Tai ná W an delli Braga aina.braga @joinville .sc.gov.br G , . .

Ti t u l a r : M i r e l e  A p . M u n i z  P e r e i r a Se cr e ta ri a  M un i ci pa l  d e
mire le .pere ira @joinville .sc .gov.br

Suplente: Paula Ortiz Conte
Ha b i ta çã o ehab.uss@joinvil le .sc .gov.br

Tit ular : Jaqueline Fornari ornarijaqueline7 @gmail.com
Secretaria Municipal de Saúde

uplente:  Heloí sa Hof fmann
Heloisa .hoffmann@joinvi lle .sc.gov.br

itular: Isabel Cr istina Carvalho da Silva Isabel.silva@joinville .sc.gov.br

uplente: Mariane Dias
Secretaria Municipal de Educação

mariane.dias @joinville .sc.gov.br

i tul ar : Gui l o ve Aug ust i n P ayo ut e Us u á r io s  o u O r g an i z aç õe s d e
ug u s to p a y ou t e 57957 @gmai l . com

Suplente: Reinaldo Pschaeidt Gonçalves Usuários do SUAS re inaldopschae idt20 @gmail.com

itu lar : José Darci Machado Per eira Usuários ou Organizações de

uplente:  Ar lete Gandolphi Us uá ri os  do  S UA S arle tegandolphi2 @hotma il.com _ F d
N

it ular : Mar ia Inês Barbosa Usuários ou Organizações de

uplente:  Marc io Otávio Bordalo Nunes
Usuários do SUAS

it ular : Olinda Rezendes da Silva linda .si lva@prorim.org.br n S*<
Trabalhadores do SUAS

Suplente: Flavia Tavane Soares Iar.asocia102 @adipros .com.br

E itular:  Rosania Nürnberg Trabalhadores do SUAS rosaniaas@hotm ail.com Sg-

R Su lente: Andréia Alves da Silva rogerioeandre iaspe rber @gma il.com
p

a Titular : Vera Lúcia Leão

_

Trabalhadores do SUAS era.leao@ielusc.br

"  Suplente:  Fernanda Muller ernanda .mullerrh@espro .org.br
E

M itular :
Entidades prestadoras de serviço,

T de assessoramento ou de defesa
uplente:  Gislaine de Fátima Vieir a de  d i rei t os .

i.psico . vieira @gma il.com

Titular : Talyt a St ruck
Entidades prestadoras de serviço, 1 talyta.struck@aeesc.org.br
de assessoramento ou de defesa

de direitos.
buiinhacrissi lvei ra@gmail .comsuplente: J uliane Cr isti na da Silveir a

(Ti tular:

,,Suplente: Luciene de Lima da Costa

Entidades prestadoras de serviço,
de assessoramento

ou de defesa de direitos. Hucienecostasc @gmail.com
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