
ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE-SC

ATA Nº 420– REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

No trigésimo dia do mês de agosto 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. O presidente inicia a reunião informando
que houve uma pequena mudança na pauta, devido a demanda que chegou na comissão de
finanças de legislação, normas e financiamento. Apresenta as entidades que estão com termo de
colaboração. Inserido de 4 itens de pauta referente a termos de colaboração, LDO 2023 e
prestação de contas maio e junho do FMAS. Passa a palavra para o coordenador de convênios
da SAS, Sr. Luiz que realiza breve explanação do fluxo das emendas parlamentares: sistemas
SIOP (parlamentares tem acesso); SIGTV (município tem acesso e alimenta); fala da utilização
dos recursos que é por meio de dispensa de licitação , pois emenda parlamentar a lei autoriza. O
recurso adentra na conta do município que realiza o repasse por meio de TC 90 dias . Falou do
fluxo da SAS para incremento financeiro para entidade continuar um serviço que já desenvolve;
portaria 448 ministerial normatiza os itens que podem ser adquiridos; GND 3 custeio e GND 4
investimento (bens permanentes; veículos) até 2 anos para repassar vai para processo licitatório –
o bem é patrimoniado no município e repassado à instituição via termo de cessão. 3. Momento
das Comissões: Comissão de Legislação, Normas e Financiamento: 1.Termo de
Colaboração ADEJ R$ 144.000,00 12 parcelas de 12.000,00 para funcionamento do Serviço de
Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiências e Idosas; 2 . Emenda
Parlamentar ADEJ R$ 200.000,00 04 parcelas de 40.000,00 para funcionamento do Serviço de
Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiências e Idosas; 3. Termo de
Colaboração Fundação Padre Luiz Facchini reajuste 20% de R$ 7.469,61 para R$ 8.963,53 para
o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e
adolescentes; 4. Termo de Colaboração Fundação Padre Luiz Facchini reajuste 20% de R$
9.068,66 para R$ 10.832,39 para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para crianças e adolescentes; 5. Termo de Colaboração ILPI Associação Lar de Idosos
Aconchego 205.920,00 12 parcelas de R$ 17.160,00 para custeio de Serviço de Acolhimento
para 5 vagas de idosos; 6. Emenda Parlamentar Casa Vó Joaquina R$ 154,327,00 01 parcela
para manutenção do Funcionamento do Serviço de Acolhimento; 7. Emenda Parlamentar Lar
Abdon Batista R$ 150.000,00 02 parcelas de 75.0000,00 para manutenção do funcionamento do
Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes. Aprovado por unanimidade cada um dos
itens. Serão feitas as respectivas resoluções. Dando continuidade passa a palavra ao
Coordenador Sr. Vladimir que apresenta LOA 2023, explana brevemente sobre o PPA que é para
4 anos, a LDO e a LOA - Lei orçamentaria anual, faz um destaque as seguintes categorias de
despesas: 3390 custeio, diárias, alimentação, 4490 investimento (computador, ar condicionado),
3190 folha de pagamento, 3191 encargo da folha, 3350 subvenção; bem como as fontes: fonte
100 município; fonte 206 doações; fonte 235 recurso federal; fonte 265 recurso do estado.
Aprovada por unanimidade a LOA 2023. Houve esclarecimentos referente ao orçamento de folha
de pagamento concurso publico ser da PMJ - Fonte 100 e solicitado o envio de comparativo entre
os anos anteriores do orçamento anual. Dando continuidade apresentou a Prestação de contas do
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FMAS de maio e junho 2022. Foi solicitado que na próxima prestação de contas seja
demonstrado onde está sendo mais investido os recursos do FMAS. Comissão de Inscrição,
Registro e Monitoramento: Valmir realiza uma fala sobre a importância desta comissão e das
mudanças que ocorreram, sendo necessário a participação de conselheiros na mesma, bem
como a definição de um coordenador. A conselheira Mirelle assume a coordenação da comissão
temporariamente. Em relação a vacância de conselheiros foi informado a vaga do NUCRESS,
onde a Secretaria Executiva fará contato com a Sra. Olinda para verificar o interesse em retornar
para o conselho. Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização: não se reuniram por
motivo de férias; Comissão de Políticas Públicas e Auxílio Brasil: a) Ofício 90/2022 –
SE/SECAD Secretaria Nacional do Cadastro Único - Resposta ao Ofício 049/2022-CMAS. Foi
informado ainda sobre solicitação ao MC capacitação para novos cadastradores vai acontecer no
mês de outubro em torno de 30 vagas para Joinville, estão acontecendo os mutirões para
atualizações do cadastro; a comissão solicitará novas informações sobre o número de cadastros
à SAS. 4.1 – Informes: 4.1 Ofício SEI 0013823386/2022 – resposta Ofício nº 066/2022 - CMAS –
Termo de colaboração Lar Abdon Batista, será enviado por e-mail aos conselheiros para leitura e
conhecimento 4.2 Ofício SEI 0014024049/2022 – SAS.NAD – Substituição de conselheiro
governamental; 4.3 Ofício 35/2022 – Fundação 12 de Outubro – Encerramento atividades – casa
1, em aprovação pela alteração da inscrição junto ao conselho, passando a serem inscritos por
apenas dois serviços; 4.4 Processo SEI 71000049602202227 – Emenda Comunidade de
Inclusão Social Eis-Me Aqui. Sem mais a tratar, eu, conselheira Rute Bittencourt, 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 dos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Pschaeidt Gonçalves ,
Usuário Externo, em 02/09/2022, às 13:02, 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 0014161292 e o código CRC 20A120F5.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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C o m r l h e

CONSELHEIROS DO CMAS - GESTÃO 2021-2023

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

Nome
Segmentos /órgãos

Municipais
e-mail Assinatura

tular : Evelim Sacardo Ber aldo Secretaria Municipal de velin.sacardo @joinville .sc.gov.br ,

iplente:  Natac ha M. de Oli vei r a Santiago Assistência Social natacha.oliveira ioinville.sc. ov.br

t u l a r : D e i se  G o m e s Sec re t ar i a  M uni c i pa l de eise .gomes @ joinville .sc.gov.br

iplente:  Bárbara Emanuelle Barboza Assistência Social barbara.silva@joinville .sc.gov .br -í

tular : Luciane Gamper Fagundes
Secretaria Municipal de

uciane.fagundes @joinville .sc.gov.br

iplente: Caroli ne Perovano Piva Assistência Social aro line. piva@joinville .sc.gov .br

tul ar : De ni o Muri l o de  Agui ar Secretaria Municipal de en io .aguiar@joinvi l le .s c.gov .b r

iplente: Fátima Cristina dos Santos Assistência Social atima .santos@joinville .sc.gov.br

t u l a r : R u t e  B i t t e n c o u r t Sec re t a ri a  M un i c i pa l  de ruce .bit tencourt@ joinvil le.sc . gov.br

iplente:Leticia da Silva Britto
Assistência Social

leticia.britto@joinville .sc.gov.br

tular : Patricia Teixeira llkiu
Secretaria Municipal de

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

iplente:  Carolina Beatri z MioMi Steinke carolina .steinke@joinville .sc.gov.br

tular : Mirele Ap.  Muniz Pereir a Secretaria Municipal de mirele .pe rei ra@joinvi lle .sc.gov .br

iplente:  Paula Or ti z Conte Habitação ehab.uss@joinvi lle .sc.gov.br

tular : Jaqueline Fornari ornarijaqueline7@gmail.com

iplente: Bruna Daniela D. L. Landmann
Secretaria Municipal de Saúde

bruna .landmann @joinville.sc.gov.br

tular : Tat iana Alessandra Tr ier vai ler
Secretaria Munici al de Educa ã

tatiana .jahn@joinville.sc.gov.br

iplente: Mar iane Dias
p ç o

mari ane .dias@joinvi lle .sc .gov.br

tular: Maria das Dores Alves Usuários ou Organizações de
iplente: Reinaldo Psc haeidt Gonçalves Usuários do SUAS reinaldopschaeidt20@gmail.com

tular : José Darci Machado Pereira Usuários ou Organizações de

i p l e n t e :  A r l e t e  G a n d o l p h i Us uá ri os  do  S UA S arle tegandolphi2 @hotma il.com

tular : Maria Inês Barbosa Usuários ou Organizações de

iplente:  Marcio Otávio Bordalo Nunes Usuários do SUAS marcionunes.padre@gmaii.com

tular : Mori  L.  Belli  Ribas
Trabalhadores do SUAS

bellimoriel@gmail.com

uplente: Flávio Lui z Corrêa lar.asocia102@adipros.com.br

tular : Rosania Nürnberg Trabalhadores do SUAS osaniaas@hotmail.com

uplente: Andréia Alves da Si lva rogerioeandre iaspe rber @gmail.com

tular : Trabalhadores do SUAS

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

tular : Thais Soares Marcenal Santos Entidades prestadoras de serviço, tecnicaslarabdon @gmail.com

iplente: Monica Vivian Rivero Alcantara
de assessoramento ou de defesa

de direitos.

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

iplente: Juliane Cristina da Silveira
de assessoramento ou de defesa

de direitos. julinhacrissilveira@gmail.com
n

tular :
Entidades prestadoras de serviço,

de assessoramento

iplente: Helena Sc hweinberger ou de defesa de direitos. heiena@ios.org.br

Lista de Presença  (0014161333)         SEI 22.0.300558-5 / pg. 3


	Ata SAS.UAC 0014161292
	Lista de Presença  (0014161333)

