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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC

ATA Nº 415 – REUNIÃO ORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos reuniram-se
de forma presencial para reunião ordinária da gestão 2021/2023 os seguintes Conselheiros
Titulares e Suplentes, conforme lista 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. O Presidente Reinaldo fez a leitura da pauta na íntegra e
solicitou aos conselheiros se havia algum item a acrescentar em assuntos diversos. Como não
houve manifestação a pauta foi aprovada. Em seguida efetuou a leitura do decreto 47531/2022 de
27 de abril, o qual consta a nomeação de novos conselheiros: Flávio Luiz Corrêa; Emília Mossa e
Tatiana Alessandra Triervailer Jahn, dando boas vindas aos novos conselheiros. Item 3. Momento
das Comissões: Comissão de Legislação, Normas e Financiamento. b ) Ofício SEI
0012567493/2022 – SAS.UAF.ADE Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO –
FMAS – 2023 (com a inclusão da LDO do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência; Fundo
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e Fundo Municipal dos Direitos da Mulher) os
quais fazem parte da LDO do FMAS como rubrica orçamentária. Vlademir da SAS e Dênio
conselheiro do CMAS fizeram a apresentação da LDO do FMAS de 2023 mostrando a previsão
orçamentária para o exercício de 2023 de cada conta, como também àquelas que foram
projetados acréscimos, como por exemplo os repasses para entidades por meio de convênios e
outros. Ouve alguns questionamentos dos conselheiros os quais foram sanados pelos
representantes da SAS. Colocado em votação a LDO-2023 do FMAS foi aprovada por
unanimidade. b) Ofício SEI 0012396824/2022 – SAS.UAF.ADE e Ofício SEI 0012396922/2022
– SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil de Janeiro e Fevereiro de 2022. Vlademir da SAS e
Dênio conselheiro do CMAS fizeram a apresentação pormenorizada dos relatórios contábeis de
01/2022 e 02/2022 do FMAS. A apresentação foi organizada em planilhas de cada conta com
saldos por gerência: Administrativa, Proteção Básica e Especial de média e Alta Complexidade,
bem como as entradas e saídas de cada ente federado: Município, Estado e União. Dênio
exemplificou o que seria custeio, investimentos e convênios, mostrando na planilha. Houve
questionamento em relação ao valor do IGD – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS.
Colocado em votação os relatórios foram aprovados por unanimidade. Comissão de Inscrição,
Registro e Monitoramento. Pedido de inscrição do Instituto Ventura, local da oferta: rua Adelaide
Maria Vieira, 90 Jardim Edilene – Bairro Paranaguamirim, com capacidade de atendimento
para até 30 idosos. A coordenadora da comissão Fernanda fez a leitura do parecer da
comissão “A Comissão de Inscrição, Registro e Monitoramento emitiu parecer favorável
ao pedido de inscrição d o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Pessoas Idosas que será executado pela entidade Instituto Ventura pois a entidade vem
cumprindo com as atribuições previstas na Resolução CMAS nº 53/2015”. colocado em
votação foi aprovado por unanimidade a concessão de inscrição para o Instituto Ventura.
Minuta da resolução: Serviço de Acolhimento Institucional provisório de pessoas e seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o
tratamento de doenças graves fora da localidade de residência: Fernanda, coordenadora da
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comissão faz a leitura da minuta da resolução sobre o Serviço de Acolhimento institucional
provisório de pessoas e seus acompanhantes em trânsito e sem condições de autossustento
durante o tratamento de doenças graves fora do local de residência. Fernanda salienta que,
conforme já tratado em reuniões anteriores, a entidade Casa Padre Pio trouxe a demanda para o
CMAS; não é um serviço constante na resolução 109/2009-CNAS (tipificação), mas há o
reconhecimento desse serviço nacionalmente (secretaria nacional de AS – Departamento da rede
socioassistencial privada do SUAS), por meio da nota técnica 25/2020. Foi enviado solicitação de
esclarecimentos para o CNAS e CEAS. O CNAS retornou dizendo que está previsto em lei federal
12868/2013 e na Nota Técnica 25/2020. O CEAS ainda não havia respondido a solicitação do
CMAS. Ato contínuo Fernanda expõe que a comissão fez estudos e que emite parecer favorável a
regulamentar a oferta de acolhimento institucional provisório de pessoas e seus acompanhantes,
que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o tratamento de doenças
graves fora da localidade de residência e esclarecer sobre os requisitos necessários para sua
atuação e reconhecimento no Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Houve alguns
questionamentos e discussões no tocante a oferta ser ou não da Assistência Social. Em votação,
a minuta foi aprovada, conforme segue: 10 (dez) votos a favor; 02(dois) votos contrários e 01(uma)
abstenção. A resolução segue para assinatura do presidente do CMAS e publicação e no diário
oficial do município. Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização: Levantamento
das atividades das comissões para divulgação – por meio de formulário do forms. Taná,
coordenadora da comissão fez a apresentação do formulário e sua contribuição para os
conselheiros. Link para acesso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXbFN-
5iKVA0YFnGNpitIgNhicjZnlZPKkeQtdJG7vI-tT5g/viewform Após dirimir algumas dúvidas foi
colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Comissão de Políticas Públicas:
Resposta do ofício SEI OFÍCIO SEI Nº 0012513596/2022 – SAS.UAC: No ofício 27/2022-
CMAS o conselho, argumentado sobre o aumento da demanda para cadastramento de Cadastro
único, faz alguns questionamentos ao órgão gestor/SAS como: estudo a médio e longo prazo para
a viabilidade de adotar outras modalidades no que tange a realização do preenchimento do
CadÚnico, como também, a possibilidade do preenchimento por trabalhadores de outras políticas
públicas; e referente a capacitação para novos entrevistadores, se existe previsão e qual o
número de vagas que poderão ser ofertadas. A conselheira Deise fez a leitura do ofício resposta,
enviado pela SAS. Ato contínuo foi deliberado pelo agendamento de reunião da Comissão de
Políticas Públicas, juntamento com a Comissão do Auxílio Brasil para o dia 24/05/2022 às 10
horas e também deliberação de uma reunião para o dia 07/06/2022 às 10 horas, com
aparticipação das comissões citadas acima e com convite para a Secretaria de Assistência
Social/SAS (solicitando a participação da Gerência Social Básica e a coordenadora de
benefícios assistenciais, via ofício, a ser enviado pela assessoria técnica. 4. Informes:
Composição das comissões: Atualemte há muitos conselheiros que não estão em comissões,
dificultando o trabalho do conselho. Para tentar amenizar esta situação a secretaria executiva irá
manter contato com só conselheiros que ainda não estão inseridos nas comissões, como também
entrar em contato com algumas entidades cujos conselheiros não estão mais comparecendo às
reuniões e/ou houve a vacância por outros motivos. Sem mais a tratar, eu, Valmir Poli, assessor
técnico do CMAS, lavrei a presente ata, a qual vai assinada pelo 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 ordinária, com contagem
online dos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Pschaeidt Gonçalves ,
Usuário Externo, em 16/05/2022, às 11:42, 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 0012910130 e o código CRC ECFC287F.
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CMAS
CONSELHEIROS DO CMAS - GESTÃO 2021-2023

Reunião Ordinár ia dia 10 -05-2022 às 8:30 horas

Nome Segmentos / Órgãos
Municipais

e-mail Assinatura

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

Suplente: Natac ha M. de Oli vei ra Santi ago Assistência Social natacha.oli veira 'oinvi l le. sc .  ov.br r

T i tu l a r : D e i se  G o m e s 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 ba rbara. silva@joinville .sc .gov.br 5)
r i tu lar : Luciane Gamper  Fagundes

Secretaria Municipal de
luciane.fagundes @joinville.sc.gov.br

Suplente: Caroline Perovano Piva Assistência Social aroline .piva@ joinvil le.sc . gov.br

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

Suplente: Fátima Cr isti na dos Santos Assistência Social at ima.santos@joi nvil le.sc .gov.br

rit ular : Rute Bit tencourt Secretaria Municipal de
Assistência S i l

rute.bittencourt@joinville.sc.gov.br

Suplente:  Fernanda Rossi  Hagemann
oc a

ernanda.ross i@joinvil le.sc . gov.br%20

ri tular: Sylvia de Pol Poniwas
Secretaria  Municipal  de

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

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

Ti tular : Mir ele Ap . Muniz  Per eira
Secretaria Municipal de mirele.pereira@joinville .sc.gov.br

Suplente: Paula Ortiz Conte Habitação ehab.uss@joinville.sc.gov.br

ritular: Jaqueline Fornari
Secretaria Municipal de Saúde

ornar i j aquel ine7 @gmail.com --r
Suplente: Heloí sa Hof fmann helois a.hof fmann@joinvil le .sc .gov.br

Titular: Tatiana Alessandra Triervailer

Suplente: Mariane Dias
Secretaria Municipal de Educação

tatiana.jahn@joinville.sc.gov.br

ariane.dias@joinville.sc.gov.br ¡ .  " Q
ritular: Guilove Augustin Payoute

Us u á r i o s  o u  Or g a n i za ç õ e s  d e ug u s to p a yo u t e57957@ g ma i l .c o m

Suplente:  Reinaldo Psc haeidt Gonçalves Usuários do SUAS reina ldops chaei dt20@ gmail .com

Titular:  José Dar ci Machado Per eira
Usuários ou Organizações de

Suplente:  Ar lete Gandolphi Usuários do SUAS arle tegandolphi2@ho tma il. com

r i tular : Mar ia Inês Bar bosa Usuários ou Organizações de

Suplente: Marcio Otávio Bordalo Nunes

Titular:

Usuários do SUAS

Trabalhadores do SUAS

marcionunes.padre@gmaii.com

Suplente: Flávio Luiz Corrêa

ti tular: Rosania Nürnberg Trabalhadores do SUAS
Iar.asocia102@adipros.com.br

osaniaas@hotmail.com
Suplente: Andréia Alves da Silva rogerioeandreiasperber@gmail.com
Titular : Vera Lúcia Leão Trabalhadores do SUAS era.leao@ielusc.br
Suplente:  Fernanda Muller ernanda.mullerrh@espro.org.br
rit ular : Entidades prestadoras de serviço,

de assessoramento ou de d fSuplente: Gislaine de Fátima Vieir a

tit ular : Emilia Mosna

e esade direitos.

Entidades prestadoras de serviço,
de assessorament o d fd

i.psico.vieira@gmail.com

emilia.mosna @cieesc.org.br
w

Suplente: Juliane Cristina da Silveira o u e e esa
de direitos. ulinhacrissilveira@gmail.com

rit ular : Rosenilda dos Santos Entidades prestadoras de serviço,
r

de assessoramento osessocial8730@gmail.com

Suplente:  Helena Schweinberger ou de defesa de direitos. helena@ios.org.br
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