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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
ATA nº16 - REUNIÃO ORDINÁRIA

No décimo terceiro dia do mês de julho de 2017, reuniram-se no Auditório 01 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, conforme convocação. Estiveram
presentes na reunião os conselheiros: Luciane Mattos Spadini, Paula Ortiz Conte, Marianita Scheuer Pereira,
Solange de Souza Seger,  Patrícia Rathunde Santos, Sueli Gonçalves de Bairos, Claudia Guarezzi, Maria Irene
Osteto, Claudia M. Dreher, Sandra Felício Roldão, Nilson Vanderlei Weirich, Eunice Butzke Deckmann,
Lucieny M. Machado Pereira, Maria Julia T. M. Marcelino, Elaine Villalba, Vilmar Cristino Borba, e da
secretária executiva Juçara Ferreira Berta Santana. Justificaram ausência os conselheiras: Ana Damaris Tomelin
Andryeiak, Deyvid Inácio Espindola Luz, Hanelore Misfeld, Alice Nakashima, Marianita Alan Regis Ramos da
Silva, Luciane Aparecida Oro, Daniela Rosendo, Rosemari Haak Tieges e Evelise Maria Junkes Buzzi. Como
convidados estavam presentes: Fernanda Muller, representante da entidade ESPRO; Nancirlei Maurer Brinca,
da entidade APAE; os conselheiros tutelares: Cristovão Petry, Claudine Schatzmann Alves, Priscila Gonzaga,
Monica Salete Inthurn Marcomini e a estagiária do CMDCA Taís Vieira. 1. Saudação e contagem de
quorum: O Presidente Deyvid Inácio Espíndola Luz justificou sua ausência nesta reunião, e a Vice-Presidente,
Lucieny M. M. Pereira fez a saudação e conduziu a reunião, dando-a por iniciada assim que foi verificado o
quorum suficiente para iniciar os trabalhos, o que ocorreu em segunda chamada. 2. Leitura de
correspondências recebidas: 2.1 Ofício 036/2017- CT, encaminhado à Casa dos Conselhos:  o Ofício
foi entregue pelo coordenador da Casa dos Conselhos para informar ao CMDCA a renúncia da conselheira
tutelar Mônica Salete Inthum Marcomini; 2.2 Ofício 009/2017, do CT Sul: solicitando a redistribuição dos
bairros entre os Conselhos Tutelares. Como o documento foi protocolado hoje, a vice presidente informa que
conforme deliberado na reunião ordinária de 11 de maio de 2017, o presidente vem despachando os ofícios
recebidos diretamente para as câmaras, sendo assim este ofício, devido ao seu teor, deve ser destinado a
análise da Câmara de Articulação com o Conselho Tutelar, lá deve ser analisado e emitido parecer para
posteriormente ser apresentado em reunião plenária; 2.3 Convite para o Seminário Práticas Pedagógicas
para Inclusão da Pessoa com Deficiência: acontecerá dia 21/07/2017, em Videira – SC. Não haverá
representantes do CMDCA no evento; 2.4 Convite para o Café do Voluntariado da Maternidade Darcy
Vargas: acontecerá no dia 16/08/2017, às 15:00h, no Tênis Clube. A conselheira Eunice representará o
CMDCA no evento, falando sobre o CMDCA e sobre o FIA, e a conselheira Claudia confirmará ainda a
possibilidade de ir também; 2.5 Convite para a 6ª Audição Musical: será realizada pela Fundação Padre
Fachini no dia 15/07/2017, no Multicentro Zilda Bornschein, no Bairro Paranaguamirim. Evento gratuito. 3.
Diária Congressul – CT e CMDCA: O evento acontecerá nos dias 8, 9 e 10/08/2017, em Blumenau-SC.
O Conselho Tutelar encaminhou Ofício n. 032/2017- CTNS, solicitando liberação de diária para participação
de quatro conselheiros tutelares. A diretoria do CMDCA sugeriu que duas vagas fossem destinadas ao
CMDCA, e duas ao CT. A secretária Juçara informa que a conselheira Marianita justificou ausência na reunião
porém solicitou que fosse exposto seu interesse em participar do evento. Em votação, por unanimidade, a
Plenária entendeu pertinente que a capacitação fosse dada aos quatro conselheiros tutelares. Assim sendo, foi
aprovado quatro diárias aos conselheiros tutelares e duas diárias para o motorista da SAS, que deverá fazer o
translado do grupo. 4. Diária para Seminário: Um município para crianças e adolescentes – Programa
Prefeito Amigo da Criança. A ser realizada em Esteio – RS, nos dias 2 e 3/08/2017. O Presidente Deyvid
solicitou diária para participar do evento, por ser o Coordenador do Programa em Joinville, e se disponibilizou
a ir com seu próprio carro. Devido a isso e à distância entre as cidades, solicitou diária do dia 1º ao dia
4/08/2017. A Plenária aprovou as diárias, por unanimidade. 5. FIA – Declaração de Contrapartida: A
conselheira Cláudia esclareceu que a contrapartida refere-se que o projeto possui capacidade estrutural e
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técnica para realizar o projeto assim que receber o recurso, de forma que não tenha interrupção, e disse que a
Secretaria de Administração e Planejamento solicitou que se volte ao modelo anterior, pois a contrapartida
está no rol de documentos exigidos para a celebração do Termo de Colaboração. Em votação, por
unanimidade, a Plenária aprovou o Edital do FIA com a inclusão do Anexo contendo a Declaração de
Contrapartida. No decorrer dessa pauta as conselheiras Solange e Marianita chegam a reunião. 6.
Apresentação Dados Sipia Web - abril, maio e junho/2017: O conselheiro tutelar Cristóvão Petry
apresentou o quantitativo de dados lançados no Sipia Web, bem como na planilha de monitoramento interno
do próprio CT e ressaltou a diferença entre os dados do Norte e o Sul. No Sipia Web consta que o Norte
tem mais atendimentos que o Sul, porém o fato é que o Sul tem uma demanda tão maior que não consegue
lançar os dados no Sipia Web, motivo pelo qual há grande número de registros pendentes de lançamento.
Petry foi enfático ao dizer que, em locais onde há mais política pública há menor índice de casos no Conselho
Tutelar. Ou seja, quanto melhor a estrutura do bairro, seja com CRAS, CEIs, Serviços de Saúde, saneamento
básico, asfalto, locais de lazer, etc., menor a quantidade de casos de violência contra crianças e adolescentes.
7. Momento das câmaras - 7.1Câmara de Normas e Registros: A coordenadora Sueli comunicou que a
ARCD encaminhou ofício informando que, no momento, está sem executar suas atividades, portanto a Câmara
definiu a suspensão por seis meses, conforme a Resolução nº 30/2015-CMDCA. Sueli também apresentou a
relação dos serviços e programas aprovados pela Câmara, quais sejam: APRAT - Comunidade terapêutica
Opção de Vida, CASEP e NSJ; Corpo de Bombeiros Voluntários – Programa de Bombeiros Mirins; APAE
– Programa de habilitação e reabilitação; Apiscae- Programa de habilitação e reabilitação e Inclusão ao
mercado de trabalho; Escola e Teatro Bolshoi – Programa de atendimento socioeducativo com crianças e
adolescentes; APEEJ – Programa Retratos de uma Juventude; FELEJ – Programa de Iniciação Desportiva
(PID); CEEDUC – Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Em votação, a Plenária aprovou, por
unanimidade, o parecer da Câmara, ratificando a suspensão da ARCD e a atualização das inscrições de
serviços e programas supracitados. A coordenadora comunicou também que existem algumas instituições que
estão com pendências e que, se até a próxima reunião ordinária do CMDCA estas não entregarem a
documentação necessária,  serão suspensas. Em votação, por unanimidade, a plenária concordou com esta
deliberação da Câmara de Normas. 7.2 Câmara de Diagnóstico Social e Políticas Básicas: A Secretária
Juçara comunicou que essa Câmara deverá se reunir para eleger um coordenador e fazer um planejamento,
uma vez que os trabalhos referentes à elaboração do Plano Decenal foram finalizados e esta Câmara deverá
definir como será feito o monitoramento e avaliação do Plano Decenal. Referente ao Diagnóstico de
Acolhimento, Juçara informou que, no momento, está sendo aplicado o questionário com os adolescentes
acolhidos. A Secretária solicitou também que o CMDCA envie um representante na reunião do Grupo de
Trabalho referente à população indígena de Joinville, organizado pelo CMAS, Conselho Municipal de
Assistência Social, no dia 20/07/2017. A Vice-Presidente, Lucieny M. M. Pereira, que integra essa Câmara,
se dispôs a representar o CMDCA. 7.3 Câmara do FIA: A conselheira Cláudia informou que o flyer  de
divulgação das formas de doação ao FIA foi aprovado pela Câmara e contou com a avaliação da contadora
da SAS, Daniele e Elton, contador da Martinelli. Em votação, a plenária foi favorável a encaminhar o flyer
para aprovação da SECOM. 7.4 Câmara de Legislação: Os membros desta Câmara, em reunião  ordinária,
deram continuidade à atualização da minuta da Lei 3725/1998, e contaram com a participação do
coordenador do CT, Cristóvão Petry. 7.5 Câmara de Formação Continuada – organização da próxima
formação do Projeto Escola da Rede. 8. Momento do Conselho Tutelar: A conselheira tutelar Mônica
manifestou-se a respeito de sua saída do Conselho Tutelar, agradecendo pela oportunidade de participar e
esclarecendo que tomou essa decisão após a reunião com o Prefeito na semana anterior, na qual não
obtiveram resultados positivos quanto às demandas apresentadas, bem como por outros motivos de ordem
pessoal.  A conselheira Francine sugeriu que Mônica encaminhe na íntegra sua fala à Câmara de Articulação
com o Conselho Tutelar, para que possa subsidiar o parecer referente ao caso de denúncia que está em pauta
naquela Câmara. Mônica ficou de avaliar o interesse em encaminhar. 9. Informes, palavra livre e
encerramento: O conselheiro Nilson comunicou a realização da Campanha de Vacinação pelos Bons Tratos
a Crianças e Adolescentes, a ser realizada no mês de setembro deste ano, aproveitando e reforçando o Dia
Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, em 23 de setembro. O
conselheiro pediu apoio e a participação dos conselheiros na divulgação e participação do evento, que neste
ano acontecerá no bairro Morro do Meio. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e vinte minutos foi
encerrada a reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, lavrei a presente ata, que será assinada eletronicamente
pela Vice Presidente.

Lucieny Magalhães Machado Pereira
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Vice Presidente do CMDCA

Documento assinado eletronicamente por Lucieny Magalhães Machado Pereira,
Usuário Externo, em 19/07/2017, às 13:24, 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 0942607 e o código CRC A93A45E6.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
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