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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC
ATA Nº 419 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

Aos vinte e nove de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta 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. Equipe do CMAS, deu início aos trabalhos do dia
verificando o quórum para início da reunião extraordinária, e na sequência a aprovação da pauta,
que já havia sido enviada pelo grupo do CMAS, no aplicativo WhatsApp. Item 2: aprovação da
pauta da reunião. Aprovada. Item 3: prorrogação da vigência e repactuação de vagas do Termo
de Colaboração nº. 043/2018/PMJ que celebram o Município de Joinville, com a interveniência do
Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação de Amigos das Crianças do Lar Abdon
Batista. A Gerência de Administração e Finanças (GUAF) encaminhou a Minuta SEI 0013647142.
Presença do servidor Luiz Morante, para prestar esclarecimentos. A minuta tem por objeto: a)
prorrogar a vigência do Termo de Colaboração para 30/08/2023, conforme solicitação da
Secretaria de Assistência Social (0013624876) e Plano de Trabalho aprovado pela ENTIDADE
(0013573837); b) alterar o Plano de Trabalho anexo ao Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ,
repactuando o número de vagas de 50 (cinquenta) para 40 (quarenta) usuários em situação de
vulnerabilidade e/ou risco social, no serviço Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes,
Proteção Social Especial — Alta Complexidade mensais, conforme solicitação da Secretaria de
Assistência Social (0013624876), Justificativa SEI nº 0013620419 e 0013620729 e Plano de
Trabalho aprovado pela ENTIDADE (0013573837) e c) reajustar os valores pagos mensalmente à
ENTIDADE, passando de R$ 153.132,01 (cento e cinquenta e três mil, cento e trinta e dois reais e
um centavo) para R$ 122.505,60 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinco reais e sessenta
centavos), conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social (0013624876) e Plano de
Trabalho aprovado pela ENTIDADE (0013573837). A presente parceria tem o valor global de R$
1.470.067,20 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, sessenta e sete reais e vinte centavos), que
será repassado em 12 (doze) parcelas mensais no valor máximo de R$ 122.505,60 (cento e vinte
e dois mil, quinhentos e cinco reais e sessenta centavos) cada, proporcionalmente ao número de
usuários crianças/adolescentes atendidos. Será também em breve repassado reajuste do INPC,
previsão que seja em setembro. Comissão de Finanças já havia analisado a questão. Aprovado
por unanimidade, será feita resolução pelo CMAS. 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 extraordinária, com contagem
online dos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Pschaeidt Gonçalves ,
Usuário Externo, em 29/07/2022, às 10:38, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013740059 e o código CRC 15A61697.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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%YCMAS
CONSELHEIROS DO CMAS - GESTÃO 2021-2023

Reunião Extraordinária dia 29-07-2022 às 08:30 horas

Nome Segmentos / Órgãos
Municipais

e-mail Assinatura

itular : Evelim Sacardo Beraldo Secretaria Municipal de velin.sacardo@joinville.sc.gov.br

iplente:  Natacha M.  de Oli vei r a Santi ago Assistência Social atacha.oliveira ioinville.sc. ov.br

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

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

itular : Luciane Gam per Fa gundes
Secretaria Municipal de

uciane.fagundes @ioinville .sc.gov.br '

ip lente: Caroli ne Perovano Piva Assistência Social arol ine.piva@joinvil le .sc .gov.br

itular : Denio Murilo de Aguiar Secretaria Municipal de eni o.aguiar@joinvi lle .sc .gov.br X7.2 J z
i pl e nt e :  Fát i ma Cr i s t i na do s  Sant o s Assistência Social tima.santos@joinville.sc.gov.br . p a r u
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 ê

ute.bi t tencourt@jo invil l e.sc .gov.br ^

.iplente: Fernanda Rossi Hagemann
ssist ncia Social

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

itular : Patricia Teixeira llkiu
Secretaria Municipal de

Assistência Social patricia .ilkiu@joinville.sc.gov.br

iplente:  Caroli na Beatr i z Miolli  Steinke carolina.s teinke@joinvil le.sc .gov.br

itular : Mirele Ap.  Muniz  Per eir a
Secretaria Municipal de irele.pereira@joinville .sc.gov.br

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

itular : Jaqueline Fornari
tS i i i l d ú

orna ri j aqueli ne7@ gma il. com

iplente: Bruna Daniela D. L. Landmann
ecre ar a Mun pac e Sa de

bruna .landmann @joinville.sc.gov.br

itular: Tatiana Alessandra Triervailer

iplente: Mariane Dias
Secretaria Municipal de Educação

tatiana.jahn@joinville.sc.gov.br

ariane.dias@joinville.sc.gov.br

itular : Mar ia das Dor es Alves Usuários ou Organizações de

iplente: Reinaldo Pschaeidt Gonçalves Usuários do SUAS reina ldopschaeidt20@gmail.com

tular : José Darci Machado Pereira Usuários ou Organizações de

iplente: Arlete Gandolphi Usuários do SUAS arietegandolphi2@hotmail.com r r  w

itular : Mar ia Inês Barbosa Usuários ou Organizações de

i pl e nt e :  Mar c i o  Ot ávi o  B o r dal o  Nune s Usuários do SUAS marcionunes.padre@gmail.com

itular : Mori  L.  Belli Ribas
Trabalhadores do SUAS

bellimoriel@gmail.com ` ï  .

uplente:  Flávio Luiz Cor rêa Iar.asoc ia102@adipros .com.br

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

uplente: Andréia Alves da Silva rogerioeandreiasperber@gmail.com

itular :

_

Trabalhadores do SUAS

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

itular : Thais Soar es Marcenal Santos Entidades prestadoras de serviço, tecnicaslarabdon@gmail.com y y. k

plente: Monica Vivian Rivero Alcantara
de assessoramento ou de defesa

de direitos. i.psico.vieira@gmail.com

itular : Emilia Mosna Entidades prestadoras de serviço, emilia.mosna@cieesc.org.br

iplente: Juliane Cristina da Silveira
de assessoramento ou de defesa

de direitos. ulinhacrissilveira@gmail.com

Entidades prestadoras de serviço,

de assessoramento _
. iplente: Helena Schweinberger ou de defesa de direitos. helena@ios.org.br ,-^,_ y
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