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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE -SC
ATA Nº 413– REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

Aos vinte e cinco de março de dois mil e vinte e dois, 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, conforme lista de presença
em anexo: Item 1: verificação do quórum. Assessoria Técnica do CMAS deu início aos
trabalhos do dia, verificando o quórum para início da reunião extraordinária, e na sequência a
aprovação da pauta Item 2, que já havia sido enviada por e-mail. Sr. Reinaldo, presidente do
CMAS, deu as boas vindas a todos. Item 3. Momento das Comissões: Comissão de
Legislação, Normas e Financiamento: a) Ofício SEI nº 0011406760/2021 – SAS.UAF.ADE –
Relatório contábil do FMAS mês 11/2021; Ofício SEI nº 0011706859/2021 – SAS.UAF.ADE –
Relatório contábil do FMAS mês 12/2021 – O conselheiro Dênio e Reinaldo, representando a
comissão de finanças, fizeram a explanação dos relatórios sob análise, apresentando o parecer
referente aos relatórios contábeis referente aos meses de novembro e dezembro de 2021.
Colocado em aprovação os mesmos foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo, foi
sugerido pela comissão que seja realizada, bimestralmente, a apresentação, em reunião ordinária
e/ou extraordinária, de forma resumida (saldo inicial, transações contábeis mensais e saldo final)
dos relatórios contábeis do FMAS, em powerpoint ou outro meio, para posteriormente haver a
aprovação do relatório em epígrafe. Sugestão aprovada por unanimidade pelos conselheiros b)
Ofício SEI nº 00012246538/2022 – SAS.UAS – SIGTV – Emenda parlamentar 2022412 90014, –
Entidade Casa de Passagem Vó Joaquina no valor de R$ 154.327,00 e Entidade Lar Abdon
Batista no valor de R$ 150.000,00 – emenda para Custeio apresentada pelo Deputado Federal
Rodrigo Coelho – a comissão de finanças emitiu parecer favorável à aprovação da emenda para
as entidades descritas acima, bem como referente ao valor destinado às mesmas. A vice
Presidente Rute, salientou que é importante e necessário que o conselho aprove e acompanhe os
resultados das emendas. Afirmou que após aprovada a emenda é inscrita no SIGTV par os
trâmites legais junto ao CNAS. Em votação foi aprovado por unanimidade. c) Ofício SEI nº
0012127352/2022 – SAS.UAF.ACV – Solicitação de aumento de vagas para Fundação Padre
Luiz Facchini. A comissão de financiamento sugeriu o  encaminhamento de ofício para a
Secretaria de Assistência Social - SAS solicitando o impacto financeiro do aumento dessas
vagas para a Fundação Pe. Luiz Fachini para, após essa resposta emitir parecer a respeito do
aumento das vagas. Concomitantemente a isso a comissão de inscrição fará uma visita na
instituição para verificar a capacidade de atendimento quanto ao aumento de vagas, haja vista
que já atende pelo convênio atual cem por cento da capacidade. Em seguida, colocado em
votação foi aprovado as sugestões por unanimidade. Item 4. Informes: a) Entrega do
Diagnóstico Social do Idoso de Joinville: 04/04/2022 às 09h00 na UNISOCIESC, Valmir explicou
como se dará o evento e o objetivo do mesmo. b) Comissão de Comunicação, Articulação e
Mobilização: A comissão apresentou a sugestão de um formulário online de levantamento das
atividades das comissões, referente ao ano de 2021 para contribuir na divulgação das ações do
CMAS. Ato contínuo foi sugerido pela comissão a elaboração de material para apresentação do
conselho e da política de Assistência Social para nas comunidades, entidades e outros. O objetivo
é que os munícipes compreendam e possam entender os nuances da política de Assistência
Social como também o papel do conselho em quanto controle social. Ato contínuo o Presidente
Reinaldo afirmou que a primeira apresentação se dará na Câmara de Vereadores. Sem mais a
tratar, eu, Valmir Poli, assessor técnico do CMAS, lavrei a presente ata, a qual vai assinada pelo
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Presidente do CMAS Reinaldo Pschaeidt Gonçalves, bem como devidamente publicada no SEI –
Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura Municipal de Joinville, com a assinatura eletrônica
externa do Presidente. Esta publicação possui como anexo a lista de presença da reunião, com
contagem online dos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Pschaeidt Gonçalves ,
Usuário Externo, em 28/03/2022, às 11:13, 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 0012383035 e o código CRC 396C6C43.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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Co-.ano u.,,,ooa d, Ans- 4 soca

CONSELHEIROS DO CMAS - GESTÃO 2021-2023

Reunião Extraordinár ia dia 25/03 /2022 às 8 :30 horas

Nome
Segmentos / Órgãos

Municipais
e-mail Assinatura

itular: Sandro Minuzzo Sec re t a r i a  M un i c i pal  de and ro .minuzzo @joinvil le.sc .gov.br ` C CL c

Suplente:  Natacha M.  de Oliveir a Santiago Assistência Social ussara.spolaor@joinvil le.sc .gov.br

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

Suplente: Bárbara Emanuelle Barboza Assistência Social arbara.silva@joinville.sc.gov.br

Ti tu lar : Luciane Gamper  Fagundes
Secretaria Munici al de

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

uplente: Caroli ne Perovano Piva

p
Assistência Social aroline .piva@joinvi lle .sc .gov.br ( L y

itular : Denio Murilo de Aguiar Secretaria Municipal de enio.aguiar @joinville.sc.gov.br i-. a -  - `

Su p l e n t e :  F á t i m a  C r i s t i n a  d o s  S a n t o s Ass is t ênc ia Soc ial at im a. santos@joinvil le .sc .gov.br

Ti tular : Rute Bit tencourt Sec re t a r i a  M un i c i pa l  de ute .b it tencour t@ joinville .sc .gov.br

uplente: Fernanda Rossi Hagemann
Assistência Social

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

itular : S lvia de Pol Poniwasy

Secretaria Municipal de
Assistência Social @joinville.sc.gov.brsylvia.poniwas@joinville.sc.gov.br

Suplente: Tainá Wandelli Braga aina . braga @jo inv i lle .s c. gov .b r w - í  r í

T i 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 Sec re ta ri a  M un ic ip a l d e
irele.pere ira @joinvil le.sc .gov.br

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

i tul ar : Jaqueline For nari ornari jaque line7 @gmai l.com

Suplente: Heloísa Hoffmann
Secretaria Municipal de Saúde

Heloisa.hoffmann@joinville.sc.gov.br

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Silva

suplente: Mariane Dias
ecretaria Municipal de Educação

Isabel.silva@joinville .sc.gov.br

mariane .dias@joinville.sc.gov.br

Tit ular : Guilove Au ustin Pa outeg Y Usuários ou Organizações de ugus topayou te57957@gm ail. com r 1
!

Suplente: Reinaldo Pschaeidt Gonçalves Usuários do SUAS reinaldopschaeid t20@ gma il.com ',`

Tit ular : José Dar ci Machado Pereira Usuários ou Organizações de

Suplente: Arlete Gandolphi Usuários do SUAS arl etegandol ph i2@ hot mai l.c om v -

itular:  Maria Inês Barbosa Usuários ou Organizações de t 9  ( ¡ e s c `

uplente: Marcio Otávio Bordalo Nunes Usuários do SUAS

Ti tular :
b lh d d S AS

Suplente:  Flavia Tavane Soares
Tra a ores o Ua

lar.asoc ia102@adipros .com.br

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

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

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

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

itular : Entidades prestadoras de serviço,

uplente: Gislaine de Fátima Vieira
de assessoramento ou de defesa

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

Ti tular : Taly ta Struc k Entidades prestadoras de serviço, taly ta.s truck@caeesc.org.br

uplente: Juliane Cristina da Silveira
de assessoramento ou de defesa

de direitos. ulinhacrissilveira @gmail.com

Titular: Rosenilda dos Santos
Entidades prestadoras de serviço,

de assessoramento

uplente:  Helena Sc hweinberger ou de defesa de direitos.
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