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ATA SEI

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA

ATA nº 05- REUNIÃO ORDINÁRIA

 

Aos oito dias de dezembro de 2016, reuniram-se no Auditório 2 da Casa dos Conselhos, à Rua Afonso
Pena 840, Bairro Bucarein, em Joinville, Santa Catarina, os membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente – CMDCA para a Reunião Ordinária. Iniciou-se a reunião com a presença dos
conselheiros Alice Nakashima, Ana Damaris Tomelin Andryeiak, Ângela Cristina Ceschin Silva, Claudia
Mary Dreher, Daniela Rosendo, Elaine Villalba, Francine Juliana Beiro, Hanelore Misfeld, Luciane
Aparecida Oro, Patrícia Rathunde Santos, Paula Ortiz Conte, Rosemari Haak Tieges, Sandra Felício
Roldão, Simone Wonspeher, Sueli Gonçalves de Bairos,  Deyvid Inácio Espíndola Luz, José Rogério
Correa e Nilson Vanderlei Weirich; Justificou ausência os conselheiros Camila Cristina Debortoli, Evelise
Maria Junkes Buzze, Lucieny M. M. Pereira (justificativa verbal ao Presidente do CMDCA) registrada
pelo mesmo durante a reunião, Marianita Scheurer Pereira, Maria Irene Osteto e Tânia H. M. Storch;
Registramos a falta dos conselheiros Alexandro Velho,  Alinor dos Santos, Eunice Butzke Deckmann,
Antônio Sérgio de Lima, Márcia Machado França e Solange de Souza Seger; Como convidados estavam
presentes conselheiros tutelares Ana Karaolina Kuhnen e Cristóvão Petry, Alcides Porcíncula Junior da
Fundação Padre Luiz Facchini, Cristiane C. B. Raduenz  do CENEF,  Rosa Joesting do IPZ,  Valdete
Wiemes do IRPH, a estagiária Morgana T. Laemmle, e o Secretário de Assistência Social Vagner Ferreira
de Oliveira. 1. Saudação e contagem de quorum. O Presidente Deyvid faz a saudação e dá por iniciada
a reunião. Quorum suficiente para iniciar os trabalhos.; 2) Leitura de Ofícios – Ofício nº 309/2016/OAB,
de 05/12/08, que comunica a realização do 1º Encontro de Enfrentamento à Violência e Abuso Sexual à
Criança e ao Adolescente, na OAB, dia 8/12/16, convidando o presidente para composição da mesa de
abertura; Ofício nº 58/2016 CT-NS, de 03/11/16, sobre a questão de pessoas que estão se apresentando
falsamente como conselheiros tutelares e a necessidade de emissão de crachá para os conselheiros
tutelares e nota de esclarecimento pela Secretaria de Comunicação. Registramos que o conselheiro tutelar
Cristóvão Petry confirmou o recebimento dos novos crachás, e esclareceu que apenas três conselheiros
tutelares haviam solicitado porque os outros já tem crachás antigos, mas em sua opinião todos os
conselheiros deveriam ter os novos crachás. Os conselheiros definiram que, como a questão é de
competência da Secretaria de Assistência Social, a solicitação de novos crachás para todos os conselheiros
tutelares deverá ser encaminhada ao Eric do Amaral Bradfield, representante da SAS, com cópia para o
CMDCA, e, com a anuência dos representantes do Conselho Tutelar neste ato, o posicionamento desta
plenária vale como resposta oficial, posteriormente instrumentalizando por Ata, sendo desnecessária a
resposta via ofício.   ; 3) Deliberação quanto a justificativas de ausências – justificativa posterior à
Reunião Extraordinária de 28/11/2016 – Sobre  a questão do tempo aceitável para o recebimento e
acolhimento de justificativas de ausência no CMDCA. Os conselheiros debateram sobre o tema e ficou
definido que as justificativas deverão ser encaminhadas preferencialmente antes das reuniões, e que as
exceções serão aceitas até 48 horas após a reunião. Ficou definido que será solicitado à Secretaria
Executiva o encaminhamento dos contatos de todos os conselheiros a todos os membros do CMDCA,
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para que os titulares possam avisar aos seus suplentes de sua ausência. Os conselheiros ressaltaram a
necessidade de que suplentes e titulares participem de todas as reuniões, e a necessidade de dar celeridade
à revisão do Regimento Interno do CMDCA para estabelecer as regras de participação no conselho e os
critérios aceitáveis. Em votação, por unanimidade foi assim definido, até que seja feita a revisão do
Regimento Interno. Foi solicitado também que a Comissão de Legislação, que dê prioridade à revisão do
Regimento Interno no que toca as justificativas de ausência, em votação, esta solicitação foi aprovada por
unanimidade. As justificativas de ausência das conselheiras Maria Irene Osteto e Sandra Felício Roldão
 quanto a reunião extraordinária do dia 28/11/2016, apresentadas à Secretaria Executiva do CMDCA
posterior ao término daquela, foram aceitas, em votação, por unanimidade. 4) Aprovação da minuta de
ofício resposta ao CT – Pendência início do ano – Quanto  ao ofício do Conselho Tutelar para o
CMDCA, 007/2016, referente à retirada da plotagem nos carros do Conselho Tutelar por dificultarem os
trabalhos e comprometerem a segurança dos conselheiros, foi lida a minuta de contrariedade ao solicitado
resposta aprovada pela Câmara Setorial de Legislação do CMDCA ao CT e, em votação, por
unanimidade, os conselheiros manifestaram-se a favor do ofício resposta, sendo solicitado no ato a
atualização do número do ofício pela secretaria executiva, e, em ato contínuo, protocolado o Ofício
nº146/2016 com os representantes do Conselho Tutelar presentes na reunião. 5) Reunião com as
entidades – esclarecimentos quanto à anulação dos Editais FIA – dia 23/11/2016 -   Quanto à reunião
com as entidades para esclarecimentos sobre a alteração no Edital do FIA, o Presidente pediu para deixar
registrado nesta ata que as entidades que compareceram à reunião no dia 23/11/2016 foram: Associação
Ecos de Esperança, Lar Emanuel, Programa Famílias Acolhedoras, Ajidevi, AMA Joinville, Apae
Joinville, Dom Bosco, APISCAE, Associação Opção de Vida, Casa de Semiliberdade, Fundamas, IRPH,
Escola Teatro Bolshoi, ARCD, CEPE, IMUJOR, Instituto Martinelli Solidariedade e Associação Projeto
Resgate. Deyvid solicitou também registrar em ata que foi feita uma reunião com o Dr. Diogo, do
Ministério Público de Contas de Santa Catarina das 11h às 11h30min do dia 07/12/2016, para informar
sobre os trabalhos que vem sendo realizados pelo presente mandato do CMDCA, e na reunião foi dada
ciência ao Procurador sobre a anulação dos Editais de 2015 do FIA. O Presidente disse que o Dr. Diogo
confirmou a inexistência de processo judicial referente a essa questão, como havia sido anteriormente
aventado, e que foi entregue ao Procurador o Ofício 145/2016 do CMDCA com essas atualizações. 6)
Disposição sobre o Evento “1º Colóquio Estadual sobre o FIA – 07/12/2016 – Em seguida, o
Presidente Deyvid teceu comentários sobre o que foi tratado no 1º Colóquio Estadual sobre o FIA, da
Alesc, em 07/12/16, e frisou algumas falas dos participantes sobre a importância da participação dos
conselheiros nas reuniões e nas tomadas de decisão, e que tudo seja feito dentro da legalidade, para dar a
garantia à comunidade de que os problemas estão sendo resolvidos. 7) Solicitação de palestra /
apresentação do CMDCA ao Conselho da Juventude – Quanto  à solicitação de palestra ou
apresentação sobre o CMDCA ao Conselho da Juventude, a conselheira Simone se prontificou a
participar, na quarta-feira, dia 14/12/2016, ficando responsável pela apresentação. 8) Composição
Câmaras Setoriais – Saídas e entradas – realinhamento – Concretização por resolução – A questão
da composição Câmaras Setoriais, saídas, entradas e realinhamento, bem como a concretização por
resolução, foi postergada para a próxima Reunião Ordinária, conforme definido em votação por
unanimidade dos presentes. 9) Momento das Câmaras Setoriais: a ) Câmara do FIA . A conselheira
Claudia, Coordenadora da Câmara do Fia, apresentou seu relatório anteriormente, antes do item 6 desta
ata, com a anuência da plenária, que autorizou por unanimidade a alteração da ordem do dia. Claudia
falou sobre a questão do Edital do Fia, e disse que estão ainda na parte teórica, e há ainda questões a
serem definidas. Os eixos e os valores foram definidos na reunião extraordinária realizada no dia
28/11/2016. A senhora Rosa, do Instituto Priscila Zanetti, sugeriu emitir uma nota pública ou carta de
esclarecimento para as empresas que doaram recursos via chancela. Foi ressaltada a questão do calendário
fiscal, e que hoje a orientação é de que os depósitos fiquem vinculados à conta universal do FIA.
Registramos que até o momento foram feitas dezessete doações, por doze pessoas, entre físicas e jurídicas.
Uma sugestão dos conselheiros é que seja feito um documento público de esclarecimento das alterações,
com vistas à transparência do processo e sua lisura. Houve a sugestão ainda de que, antes de ser emitida
essa nota pública, seja feita uma reunião com o Prefeito para que ele tenha conhecimento do assunto antes
que se tomem as efetivas providências. O Secretário Vagner participou desta reunião, a convite do
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Presidente Deyvid, e comprometeu-se em articular uma reunião com o Prefeito, com o objetivo de
informar sobre o problema que o CMDCA vem enfrentando quanto ao Edital do FIA, principalmente no
tocante às empresas que fizeram doação por chancela. O Secretário Vagner informou que já é de
conhecimento do Prefeito a problemática do FIA. Após o debate que se seguiu, foram feitas duas
votações: a primeira votação foi referente a nota a ser emitida, por meio de ofício, somente às pessoas
físicas e jurídicas que destinaram valores por chancela, recebendo oito votos a favor; a segunda votação
era referente ao encaminhamento de ofício à todas as entidades e empresas, mas recebeu somente dois
votos favoráveis, sendo assim rechaçada esta possibilidade. b) Câmara de Legislação. Deyvid informou
que esta câmara está trabalhando na revisão da Lei do CMDCA, e que estão por volta do Art. 40 da lei. É
provável que sejam necessárias várias reuniões extraordinárias desta Câmara Setorial, no início do
próximo ano, para conseguir terminar essa revisão o mais rápido possível, bem como, para deliberar a
prioridade dada por esta plenária quanto a modificação do Regimento Interno quanto as justificativas de
ausência. c) Câmara de Normas e Registros.  Foi sugerido que se registre os tipos de serviços que são
executados nos CRAS existentes em Joinville, bem como os eixos correspondentes. Foi submetida à
plenária nesta reunião, e por unanimidade foi aprovada a atualização da inscrição dos programas e
projetos da SAS nos CRAS Comasa, Aventureiro, Adhemar Garcia, Paranaguamirim, Morro do Meio e
Jardim Paraíso; a atualização da inscrição  nos CREAS Bucarein e CREAS Norte; aprovada a renovação
da inscrição do IMUJOR (Instituto de Música, aprendizagem com violão), e aprovado para fazer a
atualização e a inscrição do Instituto  Martinelli (solidariedade). d ) Câmara de Articulação com o
Conselho Tutelar. A conselheira Francine Juliana Beiro,falou sobre a Escola da Rede e sobre as linhas
gerais a serem transformadas em temas para os eventos a serem realizados no ano de 2017, a partir de
março, bimestralmente, com cinco eventos para o ano todo. O conselheiro Nilson entregou ao CMDCA
um exemplar do livro “Binho, o menino que tinha medo do Conselho Tutelar”. e ) Câmara de 
Diagnóstico Social e Políticas Básicas deverá se articular e realizar as reuniões para o ano de 2017.  10)
Denúncia: Alcides relatou que a Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson Bender não oferecerá, para o
próximo ano, os oitavos e nonos anos do Ensino Fundamental, o que trará prejuízo para as crianças
daquela comunidade em razão da distância das outras escolas onde serão ofertados. Por unanimidade, foi
deliberada a emissão de ofício de solicitação de informações à Secretaria Municipal de Educação e ao
Conselho Municipal de Educação, inclusive sobre eventuais providências para minimizar  prejuízos. 11)
Momentos das Comissões Especiais: a) A Comissão Especial do Diagnóstico do Acolhimento
Institucional: está trabalhando na reformulação dos questionários referentes à Rede de Acolhimento, que o
formulário do acolhido foi aplicado no Lar Abdon Batista, enquanto projeto piloto. b) Plano Decenal dos
Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes: a Câmara do Diagnóstico Social está trabalhando no
Plano Decenal, e já conta com o Diagnóstico Situacional e o Marco Legal, precisa agora finalizar e
sistematizar um texto final, que deverá ser submetido à consulta pública, e os trabalhos serão retomados a
partir do início do próximo ano.  c) Fórum Municipal de Educação: Quanto aos representantes do Fórum
Municipal da Educação, no momento não estão presentes, mas justificaram ausência. d ) Comissão de
Articulação do Fluxo de Atendimento de Situação de Risco: A próxima reunião da Comissão de
Articulação com a Rede de Atendimento de Situação de Risco será no dia 19 de janeiro, em que voltará a
ser discutido o fluxo emergencial. e) Comissão Intersetorial SUS/SUAS: no início de 2017 retomará as
discussões sobre os fluxos e fará o repasse para todas as equipes envolvidas. Os fluxos já foram
padronizados e esquematizados, e contam com os endereços e contatos pertinentes.  f) Rede de Proteção
do Morro do Meio: fará a próxima reunião no dia 8 de fevereiro de 2017, e os conselheiros que puderem
participar são convidados, e é importante que participem, frisou o Presidente Deyvid. g ) Comissão de
Acompanhamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo: é responsável por fazer o
acompanhamento das metas, em toda a rede de atendimento, dos adolescentes que cometem ato
infracional, e fazer a articulação com essa rede. A próxima reunião será em fevereiro de 2017, segunda-
feira, dia 6, das 08:30h às 10:30h, no Auditório da SAS, e é importante que os conselheiros participem
também, todos são convidados. h ) Ato Infracional- ADR: o CMDCA recebeu convite da Agência de
Desenvolvimento Regional, ADR, para participar de Reuniões sobre o Ato Infracional, e o Presidente
Deyvid e a conselheira Simone têm participado sempre que possível. Essas reuniões foram idealizadas
pelo Comandante Jofrey, do 8º Batalhão de Polícia Militar. A próxima reunião será comunicada em 2017
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pela Jocimar, Gerente de Políticas Sociais da ADR. 1 2 ) Momento dos Conselhos Tutelares: o
conselheiro tutelar Cristóvão Petry falou sobre as demandas do CREA, que tem 462 famílias que
precisam ser atendidas e a situação está caótica. A rede de acolhimento está totalmente lotada, a questão
dos CRAS as famílias estão indo de madrugada para tentar a cesta básica, e a assistente social precisa
decidir para quem dar as cestas, porque não tem para todos. É uma decisão política que precisa ser
tomada, porque do jeito que está com quinze psicólogos nas UBS para atender a toda essa demanda, é
impossível. “Não se pode tapar o sol com a peneira e fingir que Joinville não tem problemas nessa área”,
disse Petry. A conselheira Francine esclareceu que o psicólogo é para apoiar o atendimento das equipes
que atuam na atenção básica. Petry disse que precisamos fazer alguma coisa para amenizar essa situação.
Uma sugestão dada pelos conselheiros foi a de coletar os dados dos atendimentos e apresentar a demanda
reprimida para o Prefeito. Petry comentou que o Conselho Tutelar tem três carros, e dois estão no
conserto. A SAS está disponibilizando carros de outros setores para atendê-los. Por ora, considerando o
pedido do Conselho Tutelar Petry para que no ano que vem seja disponibilizado um maior tempo para
apresentação dos dados do SIPIAWEB, foi solicitado que o mesmo formalize por e-mail ou ofício tal
solicitação, ficando assim definido”. 13) Palavra livre: Ao final da reunião a palavra foi aberta aos
conselheiros. Deyvid comentou que o decreto de nomeação do atual conselho é o 27.706/2016, e o
Decreto 28.019/2016 é o novo decreto que está sendo emitido, por motivo das alterações ocorridas no
CMDCA, e inclui os novos conselheiros: Letícia Poeppl Pereira e Katiuscia Lacerda Damas da Silva
Amaro, promovendo alterações quanto a posição de titular e suplente. A cerimônia de posse será feita em
gabinete, conforme deliberado anteriormente, em data a ser confirmada. A conselheira Luciane A. Oro
sugeriu que seja feito um mutirão para ajudar a diminuir a demanda reprimida do Conselho Tutelar, com
voluntariado. O conselheiro Nilson comentou que no Morro do Meio há um projeto de montar uma rede
paralela, de atendimento psicológico. Nada ficou definido quanto as sugestões, considerando a autonomia
de deliberação do CT, bem como o sigilo da matéria e a vinculação administrativa com a SAS. Nada mais
a tratar, o presidente agradeceu a presença e participação de todos e encerrou a reunião às onze horas e
trinta minutos.  Eu, Patrícia Rathunde Santos, conselheira, lavrei a presente ata, que será publicada no SEI
– Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura com a assinatura eletrônica do Presidente.

 

 

Deyvid Inácio Espindola Luz

Presidente do CMDCA

 

 

Documento assinado eletronicamente por Deyvid Inácio Espindola Luz,
Usuário Externo, em 24/01/2017, às 14:21, 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 0542549 e o código CRC AE3BB698.
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