
ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC
ATA Nº 411 – REUNIÃO ORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

Aos dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e 30 minutos reuniram-se de
forma remota por meio do link: https://jit.si.meet/ordinariaCMAS para reunião ordinária da gestão
2021/2023 os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes conforme relação de presença em
anexo: Item 1: verificação do quórum. Equipe do CMAS deu início aos trabalhos do dia,
verificando o quórum para início da reunião ordinária, e na sequência a aprovação da pauta, que
já havia sido enviada por e-mail. Item 2: aprovação da pauta da reunião. A presidente Rute
indicou a inserção da seguinte pauta: o gabinete da Secretaria de Assistência Social (SAS),
solicitou atenção sobre alterações na minuta dos benefícios eventuais, que já está na Procuradoria
Geral do Município, nos benefícios auxílio funeral e auxílio alimentação, com proposta de duas
pequenas alterações. Solicitam aprovação do CMAS. O assessor técnico Valmir solicitou
inserção da pauta de inscrições abertas para representantes da sociedade civil no Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS). A presidente Rute ainda solicitou inserção da pauta de
deliberação sobre a vice presidência do CMAS (não governamental). Pautas aprovadas. O
Conselheiro Márcio informou que houve mutirão para realização de Cadastro Único no CRAS
Comasa, que gostaria de informações sobre essa ação e o planejamento de outros mutirões.
Conselheira Caroline informou que estas informações serão remetidas pela Gerência da Proteção
Social Básica ao CMAS. Conselheira Deise informou que esse assunto também é pauta da
Comissão de Políticas Públicas. Item 3. Apresentação sobre Orçamento Público /
administrativo SAS. Essa pauta será retomada na próxima reunião, com a presença do
Conselheiro Denio, que está ausente nessa reunião. Item 4. Momento das Comissões:
Comissão de Legislação, Normas e Financiamento. A comissão se reuniu no dia 16/02/22.
Assuntos a seguir: a) Ofício n. 01/2022 – Lar Aconchego. Solicitam a retificação do pedido de
oferta de 12 (doze) vagas para 05 (cinco) vagas. Durante a reunião da comissão o assessor
técnico Valmir entrou em contato com o coordenador Luiz, da Área de Convênios da SAS, de
forma online, para que passasse algumas explicações. Então após o recebimento do Ofício SEI
0011983892, a Comissão aprovou o item da pauta e aguarda novo Plano de Trabalho da
Entidade. b) Resolução n. 001/2022/CMDM - LOA, para ratificação da aprovação que já foi feita
no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, tendo chegado a resolução do CMDM ao CMAS. O
conselheiro Reinaldo sugeriu que os Conselhos venham ao CMAS para apresentar a sua
aprovação da LOA. A ser verificado na Comissão de Finanças. Aprovado por unanimidade. c)
Demonstrativo Físico Financeiro - DFF 2020 – SAS. Já analisado pela comissão, que deu
parecer favorável. Aprovado por unanimidade. d) Ofício n. 2533/2021/SE/SGFT - Orientação
Prestação de contas 2019. Ofício recebido do Ministério da Cidadania, Coordenação Geral de
Prestação de Contas. Trata-se de orientação quanto a regular execução financeira e Prestação de
Contas - Exercício 2019. Ainda precisa ser avaliação pela comissão de Finanças, que trará para a
plenária em próxima reunião. e) Plano de trabalho – Emenda parlamentar – Dom Bosco. Setor de
convênios, coordenador Luiz da Gerência de Administração e Finanças, enviou ofício. Valor de R$
100.000,00 (6 parcelas), originário de recurso da emenda parlamentar. Comissão analisou na
reunião de ontem e aprovou. Aprovado por unanimidade. Comissão de inscrição, Registro e
Monitoramento. A comissão tem se reunido desde o dia 07/01/22, convidou mais participantes.
Há dificuldades nos trabalhos, foi reforçado que precisam de mais conselheiros. Conselheira
Fátima e conselheiro Reinaldo também convidaram para a Comissão de Finanças. Pautas da
comissão: Entidade Eis Me Aqui, parecer da comissão sobre o pedido de inscrição para serviço
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de acolhimento institucional para adultos e famílias, modalidade Casa de Passagem (20 vagas).
Aprovado pela comissão. Aprovado por unanimidade. Entidade Vó Joaquina: visita ocorreu e
amanhã será pauta na comissão. Entidade Casa Padre Pio: reunião de orientação foi realizada
no dia 07/01/22 e a entidade protocolou pedido de inscrição que será analisado pela comissão
amanhã. Centro Comunitário do Costa e Silva pede suspensão do SCFV por mais 6 meses,
pedido de suspensão será reavaliado pela comissão amanhã considerando que em 2021 já
houve um pedido. Item 5. Minuta dos benefícios eventuais. Referem-se aos seguintes
acréscimos: acrescentar ao caput do art. 9º do projeto de Lei a expressão "placa de identificação"
e como possibilidade de ressarcimento. Justificativa: inserir a expressão "placa de identificação"
ao caput, ou ainda, possibilitar o ressarcimento deste valor quando o município não fornece
diretamente significa oferecer dignidade ao falecido e à família enlutada minimizado efeitos da
sua compra e padronizando a identificação nas sepulturas. E também acrescentar ao caput do art.
11 do projeto de Lei a expressão "materiais de higiene e limpeza". Justificativa: Inserir a
expressão "materiais de higiene e limpeza" ao caput significa deixar no conceito do benefício
eventual a possibilidade do usuário usar o cartão na aquisição destes bens de consumo e evita
futuros questionamentos. Aprovado por unanimidade. Item 6. Inscrições abertas para
representantes da sociedade civil no CNAS. Enviado por e-mail para os conselheiros,
informado que nossos conselheiros da sociedade civil podem se inscrever conforme orientações
no e-mail. Inscrições até 28/02/22. Item 7. Eleição da vice-presidência (não governamental)
do CMAS. Presidente Rute informou que a conselheira Olinda, que era a vice-presidente, deixou o
CMAS. É necessário que outro conselheiro seja eleito, ele assumirá a presidência a partir do final
de fevereiro, visto estar prevista essa alternância entre conselheiros governamentais e não
governamentais no mandato. Indicado o Sr. Reinaldo, eleito por unanimidade. Item 8. Informes.
Assessoramento do SUAS (mobilização junto às entidades). Presidente Rute falou enquanto
coordenadora de Monitoramento e Regulação do SUAS da Secretaria de Assistência Social. A
Resolução nº 01, de janeiro de 2018, do CMAS, trata do assessoramento do SUAS por entidades.
Não há no momento entidade que preste esse assessoramento ao SUAS em Joinville
(antigamente havia a AJOS e o Bom Jesus/Ielusc). Essa resolução será enviada aos conselheiros
e também ofício será enviado às entidades pelo setor anexo à resolução. O setor de
Monitoramento e Regulação está a disposição para quem tiver interesse em fazer esse tipo de
oferta. Nomeação de conselheira suplente. Assessor técnico Valmir informou a nomeação da
conselheira suplente Helena Schweinberger (instituição IOS), através do Decreto nº 45.255 de
12/01/22. Orientações SIGTV. Valmir também informou que chegou ao CMAS em 31/01/2022,
um documento do Ministério da Cidadania com orientações sobre o SIGTV. Será repassado para
a Comissão de Finanças para análise. Sobre o Plano de trabalho da instituição Opção de
Vida, houve alteração do endereço da entidade no plano de trabalho. 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 21/02/2022, às 09:15, 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 0012018055 e o código CRC 802EB658.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

Ata SAS.UAC 0012018055         SEI 22.0.055642-4 / pg. 2



22.0.055642-4
0012018055v2
0012018055v2

Ata SAS.UAC 0012018055         SEI 22.0.055642-4 / pg. 3



ó®i
CMAS

CONSELHEIROS DO CMAS - GESTÃO 2021-2023

Reunião Ordinária dia 17/ 02/2022 às 8:30 horas

Nome Segmentos/Órgãos
Municipais

e-mail Assinatura

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

uplente: Natacha M. de Oliveira SantiagoS Ass is t ênc ia Soc ial ussara.spolaor@joinvil le.sc .gov.br r
Titular : Deise Gomes Secretaria Municipal de deise.gomes @joinville .sc.gov.br

Suplente: Bárbara Emanuelle Barboza Assistência Social arbara.s i lva@joinvil le .sc .gov.br v J

itu lar : Luciane Gamper  Fagundes
Secretaria Municipal de

luciane .fagundes @joinvil le.sc .gov.br

Suplente: Caroli ne Perovano Piva Assistência Social arol ine .piva@joi nvil le.s c .gov.br

itu lar : Denio Mur ilo de Aguiar Secretaria Municipal de enio.aguiar @joinvil le.sc .gov.br

uplente:  Fátima Cr istina dos Santos Assistência Social atima .santos@joinvil le.sc .gov.br f  1 .  i m o }  t i n

Titular : Rute Bit tencourt Secretar ia Munic ipal  de

A i ê

rute. bit t encou rt@j oinvi l le. sc .gov.br

uplente: Fernanda Rossi Hagemann
ss st ncia Social

ernanda.rossi@joinville.sc.gov.br9%20

Titular : Sylvia de Pol Poniwas
Secretaria Municipal de

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

Suplente:  Tainá W andelli  Braga aina.braga @joinville.sc.gov.br

Titular : Mirele Ap.  Muniz  Per eir a
Secretaria Municipal de irele.pere ira @joinvil le.sc .gov.br

uplente: Paula Ortiz Conte Habitação
ehab .uss@joinvil le.sc .gov.br

Titular : Jaqueline Fornari
Secretaria Municipal de Saúde

ornarijaqueline7@gmail.com

uplente:  Heloí sa Hof fmann Heloisa .hoff mann@joinvil le.sc .gov.br J

Titular : Isabel Cristina Carvalho da Silva

uplente: Mariane Dias
Secretaria Municipal de Educação

sabel.silva@joinville.sc.gov.br

mariane .dias@joinville.sc.gov.br

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

uplente: Reinaldo Pschaeidt Gonçalves Usuários do SUAS reináldopschaeidt20@gmail.com

itular: José Darci Machado Per eira Usuários ou Organizações de
u p l e n t e :  A r l e t e  G a n d o l p h i Us uá r ios  do S UA S arl etegandol ph i2@ hot mai l.c om

itu lar : Mar ia Inês Barbosa Usuários ou Organizações de x t c `

uplente:  Marc io Otávio Bordalo Nunes Usuários do SUAS

Titular : Olinda Rezendes da Silva
Trabalhadores do SUAS

linda.silva@prorim.org.br
Suplente: Flavia Tavane Soares lar.asoc ial02@ adipros .com.br

Titular : Rosania Nür nberg Trabalhadores do SUAS osaniaas@hotmail.com

Suplente: Andréia Alves da Silva rogerioeandreiasperber@gmail.com

itular : Vera Lúc ia Leão Trabalhadores do SUAS era.leao@ielusc.br

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

Titular : Entidades prestadoras de serviço,
d

uplente: Gislaine de Fátima Vieira
e assessoramento ou de defesa

de d irei tos. i.psico.vieira@gmail.com

Titular : Taly ta Struc k Entidades prestadoras de serviço, taly ta.s t ruck@cieesc.org.br

uplente: Juliane Cristina da Silveira
de assessoramento ou de defesa

de direitos. ulinhacrissilveira@gmail.com

Tit ular : Rosenilda dos Santos Entidades prestadoras de serviço,

de assessoramento
uplente:  Helena Sc hweinberger ou de defesa de direitos.
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