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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC
ATA Nº 418 – REUNIÃO ORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

Aos doze de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas e 30 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 e pelo grupo de WhatsApp. Item 2: aprovação da pauta da reunião. Inserção de uma
pauta, demanda da Gerência da Unidade de Administração e Finanças: minuta do quinto termo aditivo ao
termo de colaboração nº 012/2020/PMJ – Fundação 12 de Outubro. Será retomada no final da reunião. Pauta
aprovada. Item 3. Leitura do decreto de nomeação nº 48.874. Nomeação dos seguintes novos conselheiros.
Titular: Maria da Dores Alves. Titular: Moriel Leopoldina Belli Ribas. Titular: Thais Soares Marcenal
Santos. Suplente: Monica Vivian Rivero Alcantara. Titular: Evelim Sacardo Beraldo. Titular: Daiana
Sauerbeck. Suplente: Carolina Beatriz Maiolli Steinke. Suplente: Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann.
Daiana será substituída por Patrícia Teixeira Ilkiu – representante da Gerência da Unidade de Proteção Social
Especial (decreto em andamento). Item 4. Ofício nº 163/2022/CMDCA - Substituição de representantes
na Comissão Intersetorial de Acompanhamento da Rede de Acolhimento de Crianças e Adolescentes.
Esta comissão intersetorial tem atuado no sentido de implementar as orientações da Resolução Conjunta nº
01/2021/CMDCA/CMAS, que trata da seleção de profissionais, capacitação e formação continuada de
profissionais dos Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar de Crianças e Adolescentes no Município
de Joinville. Serão os conselheiras Moriel Leopoldina Belli Ribas e Evelim Sacardo Beraldo. Item 5.
Momento das Comissões: Comissão de Legislação, Normas e Financiamento. a) OFÍCIO SEI Nº
0012681954/ 2022 – SAS.UAF.ADE – Relatórios contábeis do FMAS – Março/2022. A Gerência da
Unidade de Administração e Finanças (GUAF) encaminhou para análise deste conselho, os relatórios
referentes ao mês de Março/2022, conforme elencados: Movimentação da Conta Contábil (Documento SEI
nº 0012682066) (Documento SEI nº 0012682093); Balancete de Verificação Analítica (Documento SEI nº
0012682128) (Documento SEI nº 0012682149); Extratos FMAS Conta Corrente (Documento SEI nº
0012682181); Extratos FMAS Aplicação (Documento SEI nº 0012682197). Apresentados nessa reunião pelo
servidor Vladimir, da GUAF. Saldo de março R$ 342.068,20. Aprovado para o CMAS fazer resolução. b)
OFÍCIO SEI Nº 0012928750/ 2022 – SAS.UAF.ADE – Relatórios contábeis do FMAS – Abril/2022.
Igualmente como o item anterior, a Gerência da Unidade de Administração e Finanças encaminhou para
análise deste Conselho, os relatórios referentes ao mês de Abril/2022, conforme elencados: Movimentação
da Conta Contábil (Documento SEI nº 0012928808) (Documento SEI nº 0012928829); Balancete de
Verificação Analítica (Documento SEI nº 0012928867) (Documento SEI nº 0012928893); Extratos FMAS
Conta Corrente (Documento SEI nº 0012928957); Extratos FMAS Aplicação (Documento SEI nº
0012929089). Saldo de abril R$ 587.682,05. Aprovado para o CMAS fazer resolução. c) Ofício SEI Nº
0013175349/ 2022 – SAS.UAF – Termo de Contrato do FMAS e a Condor Turismo (contratação de empresa
de serviços de agenciamento de viagens). Conforme trazido na reunião anterior, considerando o Termo de
Contrato nº 629/2019 firmado entre o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e Condor Turismo
Eireli que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
agenciamento de viagens (cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e
rodoviárias e emissão de seguro de assistência em viagem internacional) no valor total de R$ 115.626,70
para utilização dos Conselhos e serviços da Secretaria de Assistência Social, a GUAF encaminhou para
análise deste Conselho a proposta de sub-rogação parcial do referido contrato para a Secretaria de
Assistência Social. Tal solicitação se faz necessária em razão da utilização total do valor do Termo de
Contrato Nº 625/2019 e 445/2021, firmado entre a Secretaria de Assistência Social e a Condor Turismo
Eireli, frente ao grande número de concessões realizadas para os usuários da política de assistência social que
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solicitam benefício eventual de passagem. Nosso pleito prevê a subrogação de 50% do Saldo contratual de
R$ 77.500,86, totalizando R$ 38.125,84. A série histórica mostra que este valor atende as necessidades deste
conselho, já que desde 2018, resta saldo contratual. Servidor Rafael (GUAF) veio à reunião para prestar
esclarecimentos das dúvidas levantadas na reunião anterior. Aprovado por unanimidade, CMAS fará
resolução. d) OFÍCIO SEI Nº 0013202696/2022 - SAS.UAF.ADE - Proposta da 3ª Alteração do Plano de
Aplicação FMAS - LOA 2022 - Cofinanciamento FEAS 2022. Destina recursos no valor de R$1.147.959,18
(um milhão, cento e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) para o ano
de 2022. Primeiro repasse do estado seria em junho, não veio. Foram pactuados R$ 847.959,18 para
Benefícios Eventuais, R$ 150.000,00 para despesas de investimento na Proteção Social Especial de Média
Complexidade e R$150.000,00 para despesas de investimento na Proteção Social Básica. Para amparar o
ingresso das receitas será necessário alterar o orçamento, remanejando os valores. A proposta contempla a
previsão de rendimentos (previsto R$105.400,00) referente aos recursos aplicados. A proposta não altera os
valores alocados em superávit, nem a previsão destinada para custeio do Centro Dia - Média Complexidade
(R$309.000,00). Aprovado por unanimidade. CMAS fará resolução. e) OFÍCIO SEI Nº 0013476642/2022 –
SAS.UAF.ADE – Proposta da 4ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS – LOA 2022 – Emendas
Parlamentares. Referente ao recebimento de duas novas Emendas Parlamentares (202281000303 e
202241290014) que totaliza um incremento de R$954.327,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos
e vinte e sete reais) no orçamento. Os valores serão repassados para: Associação de Amigos das Crianças do
Lar Abdon Batista (R$150.000,00 - Custeio), Casa da Vó Joaquina (R$154.327,00 - Custeio), Associação
dos Deficientes Físicos de Joinville - ADEJ (R$200.000,00 - Custeio), Instituto Priscila Zanette
(R$150.000,00 - Custeio), Comunidade de Inclusão Social Eis-Me Aqui (R$100.000,00 - Investimento),
Associação dos Deficientes Físicos de Joinville - ADEJ (R$100.000,00 - Investimento) e Associação para
Recuperação de Alcoólatras e Toxicômacos - APRAT (R$100.000,00 - Investimento), aprovado conforme as
Resoluções 0013257522, 0013256211 e 0012369566. Aprovado com abstenção da conselheira Moriel.
CMAS fará resolução. Vladimir fez uma explicação sobre orçamento público, para esclarecer para os
conselheiros, com apresentação de Power Point. Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização.
a) Formulário das atividades mensais. Apresentado pela conselheira Fernanda Muller e Bárbara. Questionou
se o formulário on line, levantamento das atividades das comissões, está sendo válido, revelante. As
comissões não estão preenchendo. Fernanda Rossi afirmou que houve esquecimento nesse preenchimento,
que farão na comissão de Monitoramento. Solicitado pela vice presidente Rute que os novos conselheiros se
integrem às comissões e esse preenchimento seja feito. Comissão informou que fez apresentação sobre o
CMAS solicitada pelo presidente Sr. Reinaldo, será enviado a ele e apresentado na próxima reunião. A ideia
do Sr. Reinaldo é a apresentação do CMAS à sociedade em geral, também aos servidores da prefeitura.
Comissão de Inscrição, Registro e Monitoramento. a) Pedido de Inscrição Instituto Conforme, para o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para idosos. Lido parecer pela conselheira
Rute. Realizada visita 28/06/22. A comissão realizou orientações à organização, mas nesse momento indica
parecer desfavorável para a inscrição, podendo a instituição solicitar novamente a inscrição, após
adequações. Aprovado pela plenária. A conselheira Fernanda informou que a comissão se reúne toda sexta-
feira, às 8h30 e é responsável pela análise dos pedidos de inscrição no CMAS. Item 6. Informes gerais.
Conselheira Fátima apresentou o trabalho da Comissão de Finanças, que se reúne semanalmente (quartas-
feiras, às 09h). Solicitado que os novos conselheiros se integrem às comissões. Thais e Moriel já se
apresentaram para a Comissão de Monitoramento. Outras novas conselheiras já se integraram a comissões.
Conselheira Moriel solicitou que seja divulgado vídeo sobre fomento às famílias acolhedoras. Foi divulgado
na plenária e também foi solicitado que seja repassado adiante pelos conselheiros. Item 7. Inserido na
pauta no dia de hoje – Minuta do quinto termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 012/2020/PMJ –
Fundação 12 de Outubro. Alteração da cláusula 13 do Termo Aditivo SEI nº 0013503790 –
SAP.GAB/SAP.UPL, para possibilitar distrato, com a seguinte redação: É facultado aos interessados
promoverem o distrato do presente Termo de Colaboração, a qualquer tempo, por mútuo consentimento, ou
pela iniciativa unilateral de qualquer um deles, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima
de 30 dias, restando para cada qual tão somente a responsabilidade pelas obrigações assumidas e vantagens
auferidas no período anterior à notificação. Aprovado por unanimidade. Será feita resolução. Sem mais a
tratar, eu, Caroline Perovano Piva, secretária de ata, 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 dos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Pschaeidt Gonçalves, Usuário



21/07/2022 10:33 SEI/PMJ - 0013585281 - Ata

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000148830… 3/3

Externo, em 14/07/2022, às 11:06, 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 0013585281 e o código CRC 592C7899.

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 Ordinár ia dia 12-07-2022 às 08:30 horas

Nome Segmentos / Órgãos
Municipais

e-mail Assinatura

itular : Evelim Sacardo Beraldo Sec re t a r i a  Mun i c i pa l  de velin.sacardo @joinvil le.sc .gov.br

,aplente: Natacha M. de Oliveira Santiago Assistência Social natacha.oliveira @ioinville .sc.gov. br 7 l F r

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

.aplente: Bárbara Emanuelle Barboza AssistênciaSocial arbara .silva@joinvi lle .sc .gov.br

itular : Luciane Gamper Fagundes

iplente: Caroline Perovano Piva
Secretaria Municipal de

Assistência Social

uciane.fagundes @joinville .sc.gov .br

aroline.piva@joinville .sc.gov.br

: w ã C

1 :

itular : Denio Mur ilo de Aguiar Secretaria Municipal de enio .aguiar@joinvi lle .sc.gov.br

.aplente: Fátima Cristina dos Santos Assistência Social tima.santos@joinville.sc.gov.br

i t u l a r : R u t e  B i t t e n c o u r t Secretar ia Munic ipal de

A i itê S l

ute .bit tencou rt@ joinville .sc.gov.br o

.aplente:  Fernanda Rossi Hagemann
ncss s a ocia

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

itular. Daiana Sauerbeck
Secretaria Municipal de

Assistência Social daiana.sauerbeck @joinville .sc.gov .br 7ê: k<.' T

,aplente:  Carolina Beatri z Miolli  Steinke carolina.steinke @joinville .sc.gov.br

itular : Mir ele Ap.  Muni z Pereira
Sec re ta r ia  Mu ni cip a l d e irele .pereira@joinvil le .sc .gov.br

iplente: Paula Ortiz Conte Ha b i ta çã o
ehab .uss@joinville.sc .gov.br

tular : Jaqueline For nari
Secretaria Munici al de Saúde

ornarijaquel ine7 @gmail.com

.aplente: Bruna Daniela D. L. Landmann
p

bruna. landmann@joinville .sc.gov.br
`

tular : Tatiana Alessandra Triervailer

aplente: Mariane Dias
Secretaria Municipal de Educação

tatiana . jahn@joinville .sc.gov .br

ariane.dias @joinville.sc.gov.br

, o  c

itular : Mar ia das Dores Alves Usuários ou Organizações de
aplente: Reinaldo Pschaeidt Gonçalves Usuários do SUAS reina ldopschaeidt20@gma ii .com c a

itular : José Darci Machado Per eira Usuários ou Organizações de
plente: Arlete Gandolphi Us uá ri os  do  S UA S arie tegando lph i2@ hotma il .com y . .  - . c  l c

tular : Mar ia Inês Barbosa Usuários ou Organizações de f2
.plente: Marcio Otávio Bordalo Nunes Usuários do SUAS marcionunes.padre@gmail .com

tular : Mori  L. Belli Ribas
Trabalhadores do SUAS

beli im oriel @gmai i.com

uplente:  Flávio Luiz Cor rêa Iar.asocialo2 @adipros .com.br
itular : Rosania Nürnbergi Trabalhadores do SUAS osaniaas@hotmail.com

rogerioeandreiasperber @gmail.com

itular : Trabalhadores do SUAS
,PÁa

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

itular : Thais Soar es Marcenal Santos Entidades prestadoras de serviço,
d

tecnicaslarabdon @gmail.com c r
aplente: Monic a Vivian Rivero Alcantara

e assessoramento ou de defesa

de d irei tos. i.psico.viei ra@gma il.com

itular : Emilia Mosna Entidades prestadoras de serviço,
d

emilia.mosna @cieesc.org.br

aplente: Juliane Cristina da Silveira
e assessoramento ou de defesa

de direitos. ulinhacrissilveira @gmail.com

itular : Entidades prestadoras de serviço,
de assessoramento

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