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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de agosto de 2016, reuniu-se no Auditório 1, da Casa dos Conselhos, os
conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA para Reunião
Ordinária deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença de Marcus Rodrigues Faust, Luciane
Mattos Spadini, Solange de Souza Seger, Alice H. S. Nakashima, Darli Martins, Sueli Gonçalves de
Bairos, Maria Julia T. M. Marcelino, Claudio Osvaldo Theilacker, Elaine Villalba, Alcides Porcíncula
Junior, Alexandro Pereira Velho, Eunice Butzke Deckmann, Adalberto César Ignácio, Cibele Kariny
Ribeiro Pinto e Daniela Rosendo; Paula Ortiz Conte, Rute Bittencourt e Mariane Dias justificaram a
ausência. Seguindo a pauta: 1. Saudação e contagem de quorum. O presidente Adalberto faz a
saudação e dá por iniciada a reunião. Quorum suficiente para iniciar os trabalhos. 2. Leitura de
Correspondências recebidas: Ofício 082/Opção de Vida – 05/08/2016: comunica nova coordenação da
Casa de Semiliberdade de Joinville, Sra. Cristiane Erving; Ofício 075/SAS – 04/08/2016: informa que a
Secretaria solicitou ao IPPUJ elaboração de projetos arquitetônicos para que seja possível fazer a
solicitação de alvará sanitário dos serviços, a fim de apresentar ao CMDCA para fins de atualização de
inscrição. Pede que o CMDCA avalie os pedidos de atualização considerando o esforço para que entrega
do alvará sanitário. Colocado à plenária, deliberado que o ofício será encaminhado para a análise da
Câmara de Normas e Registros; Ofício 353/DPCAMI – 28/07/2016: realizada a leitura do convite para
espetáculo: “Para: Fábio”, o evento é em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha; Ofício
0302/Ministério Público – 07/07/2016: realizada a leitura do documento cuja comunicação é o
indeferimento de instauração de inquérito civil dos atos contidos no Ofício 0246/MPSC/13PJ –
08/06/2016; Ofício 193/Câmara de Vereadores / Vereador Manoel Francisco Bento – 12/07/2016: o
ofício trata de uma carta de solicitação de apoio e parceria deste CMDCA para realizar projetos em
escolas do bairro Jd. Paraíso. Delibera pelo encaminhamento do documento a Câmara de Políticas Básicas
para analisar  e emitir parecer; Ofício 040/CT Norte e Sul – 20/07/2016:o documento solicita a
disponibilização de diárias para duas conselheiras tutelares participarem de evento em Florianópolis:
Audiência pública sobre o Marco Legal da Primeira Infância, no dia 04/08/2016. Como a data do evento
já passou apenas foi informado sobre o ofício; Ofício 042/CT Norte e Sul – 26/07/2016: documento
solicita liberação de diária ao conselheiro tutelar Roberto Zacarias da Rosa Junior para participar de
evento Oficina de Construção da Rede de Atenção às Pessoas em situação de Violência Sexual, em
Florianópolis, nos dias 03 a 12 de agosto de 2016. Devido ao evento ter iniciado antes desta reunião, as
diárias foram disponibilizas pela SAS; Ofício 774/Secretaria de Educação – 29/07/2016: realizada a
leitura – Presidente Adalberto e conselheira Fabiana Cardozo comprometem-se a ir ao evento em nome do
CMDCA; E-mail LBV – 02/08/2016: realizada a leitura, do convite para que um representante do
CMDCA realize uma palestra com pais das crianças atendidas no Serviço de Convivência Familiar e
Comunitária da entidade. Deyvid, conselheiro da nova gestão, irá ao evento proferir a palestra; E-mail
Abrigo Infanto Juvenil – 14/07/2016: pede divulgação do Projeto de Apadrinhamento Afetivo em reunião
ordinária do CMDCA. Deliberado a participação na próxima reunião ordinária; Email Arcelor Mittal –
11/07/2016: realizada a leitura, a empresa pede uma reunião com o CMDCA a fim de apresentar o
Programa Cidadãos do Amanhã e informar-se sobre o FIA no município. Luciene, Tânia, Claudia e
Isadora dispuseram-se a estar presentes na reunião juntamente com o presidente Adalberto;
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2. Apresentação da proposta de formação para novos conselheiros: Juçara expôs a realização de duas
formações para os novos conselheiros, que acontecerão em 24/08 e 14/09 das 8h30 às 11h30; com o
objetivo de promover o conhecimento sobre o CMDCA e integração dos novos conselheiros;
3. Apresentação de proposta para Relatório de Gestão: proposta de reunião com coordenadores de
câmaras setoriais – Juçara expôs que após conversas com outros secretários executivos da Casa dos
Conselhos, viu-se a necessidade e oportunidade de registrar em um Relatório o que se realizou durante a
gestão 2014-2016. Conselheiro Claudio pede a fala e coloca a questão do relatório a ser construído
comportar não apenas realizações das Câmaras, mas também as pendências. Juçara esclarece que o
relatório deverá conter as ações do Conselho como um todo, suas realizações, pendências e desafios.
Colocada a proposta de criação do Relatório em votação, aprovou-se por unanimidade. Conselheiros que
comporão o Grupo: Cibele (Articulação com o CT); Claudio (FIA); Alice (Normas e Registros); Eunice
(Políticas Públicas), eles farão o relato com o auxilio da equipe que compõe cada Câmara. O Relatório
deverá ser apresentado na próxima reunião ordinária. 4. Momento dos Conselheiros tutelares: nada foi
comentado. 5. Momento Câmaras Setoriais: Articulação com CT: Conselheiro Alcides expõe ao CT
um problema pontual ocorrido num CEI em relação a buscar uma criança. CT irá verificar a questão.
Administração e Fiscalização do FIA: Adalberto informar que a secretaria executiva consultou o gabinete
do MPTCE e ainda não há notícias sobre o dossiê FIA. Políticas Básicas: Conselheira Daniela expõe os
dois trabalhos que a Câmara está encaminhando, que são o Plano Decenal e o Diagnóstico da Rede de
Acolhimento Institucional; e também comenta a necessidade das crianças e adolescentes participarem da
construção dessas demandas, de acordo com as prerrogativas do CONANDA. Juçara cita que uma nova
estagiária (Thaisa) começará no CMDCA e auxiliará na construção do Plano Decenal. Juçara expõe a
necessidade dos novos conselheiros comporem a comissão para auxiliar no processo de construção do
Plano. Daniela comenta que a próxima reunião do Plano Decenal ocorrerá na Amunesc, em 02/09/2016,
às 8h30, e o convite fica aberto a todos. Juçara comenta sobre a construção do Diagnóstico da Rede de
Acolhimento Institucional, e cita a reunião a ser realizada em 12/08/16, às 8h30, no CMDCA, com as sete
unidades que compõem a Rede de Acolhimento em Joinville, a reunião deverá apresentar a proposta de
elaboração do diagnóstico. Juçara comenta a necessidade de novos conselheiros comporem o Grupo para
construção e realização do Diagnóstico. As conselheiras Lucieny e Angela dispõem-se a participar do
Grupo, assim como Eunice que irá participar da reunião em 12/08/16. Legislação: nada foi comentado.
Normas e Registros: Alice apresentou as entidades analisadas e com parecer favorável para renovação de
registro e atualização de serviço: Universo Down, Instituto Gerar e Associação Escoteira do Piraí –
colocado em votação, aprovado por unanimidade. 6.  Informes, palavra livre e encerramento: A
convidada Jaqueline faz um convite para a participação no Fórum da Mulher, a ser realizado no
Plenarinho da Câmara de Vereadores, em 15/08/16. Deyvid pergunta sobre a questão do nome
“Comissão” ou “Câmara”, e Adalberto esclarece a questão, dizendo que a mudança da nomenclatura foi
feita na nova versão do Regimento Interno aprovado em novembro de 2015. Sem mais, deu-se por
encerrada a reunião, da qual eu, Juçara Ferreira Berta Santana, lavrei a presente ata, a qual será publicada
no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura com a assinatura eletrônica do Presidente. 

Documento assinado eletronicamente por Adalberto Cesar Ignacio, Usuário
Externo, em 20/10/2016, às 09:18, 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 0431697 e o código CRC 3C223A89.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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