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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA

ATA POSSE CMDCA 2016-2018

Aos trinta dias do mês de setembro de 2016, reuniu-se no Auditório 1, da Casa dos Conselhos, os
conselheiros eleitos para compor a Gestão 2016-2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente – CMDCA para Cerimônia de Posse. A cerimônia iniciou-se com o Cerimonial agradecendo a
presença de todos e todas, fazendo referência as convidadas: Patrícia Ribeiro Gomes e Claudia Cardoso
Molina, coordenadoras do Conselho Tutelar e Marcia Campos, representando a Delegacia de Proteção à
Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. Composta a mesa pelas autoridades: Eric do Amaral Bradfield,
coordenador da Casa dos Conselhos; Fábio Luis de Oliveira, Diretor executiva da Secretaria de Assistência
Social, na ocasião representando o Secretário da SAS e o Prefeito de Joinville; Adalberto César Ignácio,
presidente do CMDCA e Larissa Gazzaneo, Defensora Publica do Estado de Santa Catarina. Composta a
mesa, faz-se a leitura do Decreto que nomeia os novos conselheiros. Justificada a ausência de conselheiros
nesta cerimônia, sendo que justificaram ausência Alinor dos Santos, Alexandro Velho, Camila Cristina
Debortoli, Edina Acordi Soethe, Fabiana Ramos da Cruz Cardozo e Robson Richard Duvoisin. O Sr.
Presidente do CMDCA faz uma fala de incentivo a nova gestão, definindo o Conselho como um espaço de
transformação e desafios. Parabeniza os eleitos e faz votos de um bom trabalho. Em seguida, Dra. Larissa, fala
da aproximação da Defensoria Publica com o Conselho, da importância da diversidade de representações
nesta Gestão e se coloca a disposição para fortalecer a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente em
Joinville. Fábio lembra de duas ações significativas da gestão anterior, sendo elas o fortalecimento do Projeto
Escola da Rede e as Eleições do Conselho Tutelar. Empossa os novos Conselheiros e finaliza a cerimônia de
posse da nova Gestão do CMDCA. Em seguida a posse, os novos conselheiros se reuniram
extraordinariamente, conforme Art.3º, da Lei nº3725/1998, para tratar da antecipação da reunião ordinária do
dia 13 para o dia 06 de outubro, a fim de facilitar a participação dos novos conselheiros nas reuniões das
Câmaras Setoriais e demais reuniões que o CMDCA está envolvido. Aprovado por unanimidade. Em seguida,
houve a discussão da nova diretoria, sendo solicitado a plenária que os interessados a compor a diretoria se
manifestassem. Apresentaram interesse: Lucieny M. M. Pereira, Deyvid Inácio Espíndola Luz, Evelise Maria
Junkes Buzzi e Patrícia Rathunde Santos. Foi deliberado que os mesmos deverão se apresentar na reunião
ordinária do dia 06 de outubro, a fim de passar por votação juntamente com os demais interessados que se
apresentarem naquele momento. 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.
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