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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE - SC
ATA Nº 423 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GESTÃO 2021/2023

Aos vinte e quatro de outubro 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/reuniaoextraCMAS para reunião extraordinária
da gestão 2021/2023 os Conselheiros Titulares e Suplentes da lista 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 por e-mail e pelo grupo do CMAS, no aplicativo WhatsApp. Item 2: aprovação da pauta
da reunião. Aprovada. Item 3: Fórum de Eleição da Sociedade Civil: edital e alteração da
resolução da comissão eleitoral. Foi encaminhada a minuta do edital a todos anteriormente a
essa reunião. Precisa haver mudança na comissão eleitoral, pois alguns integrantes pretendem se
candidatar à eleição da sociedade civil de Joinville para representação não governamental no
Conselho Municipal de Assistência social, para a próxima gestão. Conselheira Moriel substituirá
os conselheiros Reinaldo e Fernanda. Aprovado por unanimidade. Será feita alteração da
resolução dessa comissão eleitoral, também devido a um equívoco da data da gestão, que estava
como 2023-2024 e precisa ser alterada para 2023-2025. Realizada a leitura da minuta do edital.
Aprovado por unanimidade. Item 4: Termo de Aceite - Ofício SEI nº 0014316299/2022 -
SAS.NAD – Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências.
No dia 10 de agosto de 2022 o Município foi afetado por chuvas torrenciais devido a passagem
de um ciclone extratropical, ocasionando inundações, enxurradas, alagamentos, vendavais e
deslizamentos de terra. O Prefeito de Joinville publicou o Decreto nº 49.611 (SEI nº 0013890008),
declarando situação de emergência e no dia 9 de setembro de 2022 o governo federal
reconheceu a situação de emergência do município através da Portaria Nº 2.785 (SEI nº
0014250061). Desta forma, a Secretaria de Assistência Social, solicita análise e assinatura deste
Conselho quanto ao Termo de Aceite (SEI 0014317147) e elaboração de Resolução, para que o
Município seja contemplado com os recursos do cofinanciamento federal do Serviço de Proteção
em Situações de Calamidades Públicas e Emergências. Jaciane, gerente de Planejamento e
Gestão prestou esclarecimentos: para que o município receba recursos federais devido à situação
de calamidade é necessário que Joinville tenha decretado a situação de emergência, o Ministério
da Cidadania reconheça a situação e que o número de abrigados seja maior que 50 usuários.
Joinville teve 75 abrigados. O valor a ser recebido depende de critérios, a serem analisados pelo
ministério. Acredita-se que o valor seja de aproximadamente R$ 20.000,00. Será utilizado para
repor valores de pagamento de horas extras para servidores, pagamento de marmitas para o
Restaurante Popular, de alimentação fornecida aos usuários naqueles dias (R$ 5.300,00), e
material de higiene e limpeza e roupa de cama (para estoque no setor de Abastecimento). Itens
de higiene, limpeza e roupa de cama foram pegos do estoque do setor de Abastecimento, como o
recurso federal precisa ser aplicado na sua totalidade agora, para prestação de contas, entende-
se que realizar novo estoque para futuras ações seja importante. Outros itens, como colchões, por
exemplo, são de responsabilidade da Defesa Civil fornecer. Jaciane tirou dúvidas sobre o recurso
precisar ser aplicado, não podendo ficar parado em conta e que o gasto é com relação ao que foi
realizado no abrigo. Itens para usuários são de responsabilidade da Defesa Civil – o valor não
pode ser repassado diretamente aos usuários. No caso de situação de emergência, o município
sempre usa de recursos próprios, para depois pleitear o recurso federal. Aprovado por
unanimidade. Equipe do CMAS informa que agora tem número de WhatsApp (3432-8543), será
informado no grupo de WhatsApp. Solicitado representante não governamental na Comissão de
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Finanças, conselheiro Márcio se colocou para participar. Informado a todos que haverá reunião
dessa comissão nesta quarta-feira, às 09 horas. 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 31/10/2022, às 13:44, 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 0014796118 e o código CRC BBED9919.

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 Ext raordinár ia dia 24 -10-2022 às 08:30 horas - Online

Nome Segmentos /Órgãos
Municipais

e-mail Assinatura

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

plente: Natac ha M.  de Oli vei r a Santiago Assistência Social natacha.oliveira @'oinville .sc.gov.br

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

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

tular : Luciane Gamper Fagundes
Secretaria Municipal de

uciane .fagundes @ joinville .sc .gov.br

plente:  Caroline Perovano Piva Assistência Social aroline .piva@joinville .sc.gov.br

tular: Denio Murilo de Aguiar Secretaria Municipal de enio.aguiar @joinville.sc.gov.br

plente: Fátima Cristina dos Santos Assistência Social at i ma .santos@joinvi lle .sc.gov.br

tular: Rute Bittencourt Secretaria Municipal de
ê

ute.bittencourt @joinville.sc.gov.br

plente:Leticia da Silva Britto
Assist ncia Social

letic ia .britto @joinville .sc.gov.br

tufar: Patricia Teixeira llkiu
Secretaria Municipal de

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

plente: Caroli na Beatri z Miolli Steinke carolina .steinke@joinville .sc.gov.br

tular:  Mirele Ap . Muniz Pereira
Secretaria Municipal de irele.pereira @joinville .sc.gov.br

plente: Paula Orti z Conte Habitação ehab .uss@joinvil le .sc .gov.br

tular: Jaqueline Fornari ornarijaqueline7 @gmail.com

plente: Bruna Daniela D. L. Landmanri
Secretaria Municipal de Saúde

bruna . landmann @joinville .sc.gov.br

tufar: Tatiana Alessandra Triervailer

plente: Mariane Dias
Secretaria Municipal de Educação

tatiana .jahn@joinville.sc.gov.br

ariane,dias@joinville.sc.gov.br

tular: Maria das Dores Alves Usuários ou Organizações de
plente: Reinaldo Pschaeidt Gonçalves Usuários do SUAS reinaldopschaeldt2o@gmail.com

tular: José Darci Machado Pereira Usuários ou Organizações de

plente: Arlete Gandolphi Usuários do SUAS arletegandolphi2@hotmail.com

tular: Maria Inês Barbosa Usuários ou Organizações de
plente:  Marc io Otávio Bordalo Nunes Usuários do SUAS marcionunes.padre@gmail.com

tular : Mori  L.  Belli  Ribas
Trabalhadores do SUAS

bellimoriel@gmail.com

iplente: Flávio Luiz Corrêa lar.asocial02 @adipros .com,br

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

iplente:  Andréia Alves da Si lva rogerioeandreiasperber @gmail.com «, l

tular: Trabalhadores do SUAS

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

tular : Thais Soares Marcenal Santos Entidades prestadoras de serviço,
d

tecnicaslarabdon @gmail.com

plente: Monica Vivian Rivero Alcantara
e assessoramento ou de defesa

de direitos. monicariveroalcantara@hotmail .com

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

plente: Juliane Cristina da Silveira
de assessoramento ou de defesa

de direitos . ulinhacrissilveira @gmail.com

tufar:
Entidades prestadoras de serviço,

de assessoramento

plente:  Helena Sc hweinberger ou de defesa de direitos. helena@ios.org.br
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