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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA

ATA n. 43 - REUNIÃO ORDINÁRIA

No décimo quarto dia de março de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA Mandato 2018-2022, no Auditório I da Casa
dos Conselhos, à Rua Afonso Pena, 840, Bairro Bucarein, em Joinville, Santa Catarina, em caráter ordinário,
em atendimento à convocação do Presidente Deyvid Inácio Espindola Luz, no uso de suas atribuições legais,
para tratar da Ordem do Dia conforme relatado nesta ata. 1) Saudação e contagem de quórum: A
Secretária do CMDCA, Patrícia Rathunde Santos, conduziu os trabalhos nesta reunião, tendo em vista a
ausência justificada do Presidente e da vice presidente. Feita saudação inicial e verificação do quorum, Patrícia
deu início à reunião, passando a palavra à Juçara F. Berta Santana, assessora técnica do Conselho, que
informou as justificativas de ausência dos conselheiros, listados no final desta ata, e passou à leitura dos
documentos e correspondências encaminhados ao CMDCA. 2 ) Leitura de correspondências /
documentos: Email/convite para 13ª Conferência Municipal da Saúde – acontecerá nos dias 05 e 06 de abril
de 2019. A palavra foi aberta aos conselheiros, para indicação de representante do CMDCA, mas não houve
manifestação. Foi solicitado que o convite seja enviado por e-mail a todos os conselheiros para que possam
verificar a possibilidade de participação. Convite Reunião do GRADCIA/GEPES – acontecerá no dia
21/03/2019, às 08:30h, na sala B02 na UDESC Joinville. A conselheira Eliene é representante do CMDCA
no Grupo e confirmou que irá comparecer. Ofício n. 018/2019/APRAT, de 11/03/2019  – solicita substituição
da representante da entidade no CMDCA, Sarah de Almeida Chaplim por Sabrina Luana Pereira. Ofício nº
24/2019/SMS/GAB, de 15/02/2019 – solicita substituição da conselheira Mayra Daniela Miers Witt, por
Dayane Mebs. AS duas substituições serão feitas por meio de decreto. E-mail de Guilherme Cechelero –
apresenta proposta de venda de palestra sobre adolescência para Conselhos de Direitos. Foi deliberado
encaminhar a proposta para análise da Câmara de Formação Continuada. 3 ) Análise e deliberação da
Prestação de Contas Ano 2018: A conselheira Claudia Dreher relatou que a Câmara do Fia analisou e deu
parecer sobre o assunto. A contadora da Gerência de Administração e Finanças da SAS, Tatiane Schroeder
Wunderlich, apresentou à plenária o resumo da Prestação de Contas Anual do FMDCA – exercício 2018.
Após a apresentação a coordenadora da Câmara, conselheira Claudia Dreher, informou que o parecer da
Câmara é favorável à prestação de contas. Posto em votação, por unanimidade dos conselheiros presentes, a
Prestação de Contas Anual foi aprovada. 4) Momento das Câmaras Setoriais: 4.1) Legislação e
Articulação com o Conselho Tutelar - A Secretária Patrícia comunicou que essas duas Câmaras estão
atuando juntas em um caso de denúncia contra o Conselho Tutelar, porém não há nenhum representante das
Câmaras presente na Reunião. Os Conselheiros tutelares presentes pediram para que fosse lido o livro ata,
mesmo na ausência dos conselheiros. Patrícia colocou em votação o pedido, porém a maioria votou por não
fazer a leitura sem a presença dos representantes da Câmara. Assim, esse assunto será abordado em uma
próxima reunião do CMDCA. 4.2) FIA – Claudia informou à plenária que houve um número muito pequeno
de entidades que encaminharam projetos para concorrer ao FIA no último edital, lançado em janeiro de 2019.
Após o debate que se seguiu, o plenário deliberou por emitir ofício à SAP solicitando que sejam feitas reuniões
com as entidades antes de abrir o edital, para que sejam feitos os esclarecimentos necessários e haja maior
possibilidade de projetos aprovados e, consequentemente, de que o dinheiro disponível seja efetivamente
utilizado para a infância e a adolescência. Além disso, a plenária sugeriu que a Câmara de Formação
Continuada faça capacitação para elaboração de projetos, em conjunto com a SAP, para os futuros editais.
Outro assunto tratado foi a questão da liberação de diária para a assessora técnica do CMDCA, Juçara
Ferreira Berta Santana, para participação no XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres e do IX
Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que acontecerá nos dias 29 de julho a 01 de agosto de
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2019, na cidade de Mar del Plata – Argentina. Juçara explicou que ela e a assessora técnica Maria Cecília
Takayama Koerich, escreveram um artigo em conjunto, e esse artigo foi aprovado para ser apresentado no
evento. O artigo, intitulado: “Infâncias em acolhimento familiar: Um olhar a respeito”, traz como objeto crianças
acolhidas na modalidade “Famílias Acolhedoras”, na cidade de Joinville. Juçara falou que essa é uma
oportunidade de divulgar o Serviço Famílias Acolhedoras e o Município de Joinville em um evento
internacional. Maria Cecília informou que irá ao evento e custeará suas despesas. A solicitação para Juçara é
apenas das diárias, de forma que o custeio com transporte e inscrição ficará por sua conta. O valor da
simulação para as diárias seria de aproximadamente R$ 3.276,00. A conselheira Claudia Mary Dreher
informou que a Câmara do FIA não foi conclusiva quanto a essa liberação, pois isso representa praticamente
dez por cento do valor do FIA disponível para diárias, deixando assim a decisão por conta da Plenária. Assim
sendo, a palavra foi aberta aos conselheiros, que se manifestaram sobre o assunto, dirimiram dúvidas e
teceram comentários. Ao fim das manifestações, a Secretária Patrícia colocou o tema em votação e, com um
voto contrário, da conselheira Rosimeri Fabiane Back e três abstenções, das conselheiras Ana Damaris
Tomelin Andryeiak, Claudia Mary Dreher e Lisielen Miranda Goulart, a Plenária aprovou, por maioria, a
liberação desse recurso. Em seguida foi apresentado o pedido de viagem do conselheiro Deyvid, para
participação no 3º Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Conselhos Fortes, Direitos Assegurados –
Caminhos para implementação dos ODS nas cidades, que acontecerá no dia 16 de abril de 2019, na cidade
do Rio de Janeiro/RJ. Como Deyvid estava ausente na reunião, ele enviou um áudio para ser ouvido pela
plenária, defendendo sua participação. O valor a ser liberado para o custeio da viagem com diária e transporte
seria de aproximadamente R$2.064,00. Claudia disse que a Câmara do FIA foi inconclusiva também quanto a
essa liberação, deixando a decisão para a Plenária. Os conselheiros manifestaram suas opiniões e dirimiram
dúvidas sobre o assunto. Finalizadas as manifestações, Patrícia submeteu o tema à Plenária que aprovou, por
maioria, a liberação do custeio da viagem para o conselheiro Deyvid, com dois votos contrários e quatro
abstenções, das conselheiras Ana Damaris Tomelin Andryeiak, Cibele Kariny de Laras Alves Ribeiro Pinto,
Claudia Mary Dreher e Lisielen Miranda Goulart. 4.3) Normas e Registros – A câmara informou que estão
em período de recebimento de documentação de renovação e atualização até 01 de abril. A conselheira
Lisielen comunicou que saiu dessa Câmara para fazer parte da Comissão Especial de Escolha dos Membros
do Conselho Tutelar. 4.4) Diagnóstico Social e Políticas Básicas – A conselheira Patrícia, Coordenadora
da Câmara, apresentou as sugestões dessa Câmara referentes ao Plano Municipal de Políticas sobre Álcool e
outras Drogas, organizado pelo COMAD - Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Os conselheiros
sugeriram algumas adequações e o documento foi aprovado por unanimidade e deve ser encaminhado ao
COMAD. Patrícia também apresentou os fluxos de encaminhamento dos Serviços da SAS com o Programa
de Promoção da Integração do Mundo do Trabalho e com o Programa de Habilitação e Reabilitação de
Pessoa com Deficiência e suas Famílias. Sendo o parecer da Câmara favorável, a plenária aprovou por
unanimidade. 4.5) Criança e Adolescente – Maria Cecília informou que dia 20 de março acontecerá a
primeira reunião da câmara com a presença de criança e adolescentes. 4.6) Formação Continuada - Maria
Cecília e Juçara fizeram uma chamada para que os conselheiros ajudem no Evento da Escola da Rede, a ser
realizada no dia quinze de março deste ano, no Colégio Cenecista José Elias Moreira, durante todo o dia. 5)
Momento do Conselho Tutelar: 5.1) Prestação de Contas do evento em Belém – PA - A Conselheira
Tutelar Priscila Gonzaga Espindola Luz e a ex-conselheira Vanessa Giovanella Fagundes fizeram a prestação
de contas e o repasse da participação no 6º Seminário de Grupos de Pesquisa sobre as Crianças e Infâncias,
realizado nos dias 27 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Belém-PA. Ambas agradeceram muito pela
oportunidade e sugeriram que os conselheiros sempre estejam presentes nas próximas edições desse evento,
posto que muito enriquecedor. 5.2) Apresentação de comparativo da demanda entre os dois Conselhos
Tutelares em recepção de novos casos, mês a mês, no exercício de 2018 e 2019 – A Conselheira
Tutelar Suelen apresentou a planilha com os dados de janeiro e fevereiro de 2019. Como o relatório não veio
com a quantidade de casos abertos por bairro, os conselheiros solicitaram que esse dado fosse levantado o
quanto antes e enviado à Secretaria Executiva do CMDCA, para que já possam ser utilizados, pois auxiliarão
em muitas questões relativas ao Conselho Tutelar. A Conselheira Tutelar Claudine reforçou o pedido de que o
momento do Conselho Tutelar seja no começo dos trabalhos do CMDCA. 5.3) Apresentação do último
trimestre de 2018 no SIPIA CT – Suelen informou que não foi possível reunir os dados do último trimestre
do Sipia devido ao sistema estar fora do ar. 6) Plano de Ação – devido ao adiantado do tempo, esta pauta
ficou para ser abordada na próxima reunião ordinária. 7) Palavra livre - Lisielen informou que ela e demais
membros da Comissão Especial participaram da reunião do GRADCIA sobre o processo de escolha do
Conselho Tutelar e informou que, na próxima segunda-feira, haverá a primeira reunião da Comissão. O
Presidente Deyvid chegou durante a reunião com o Sr. Sérgio, representante da ABRINQ, para apresentá-lo
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aos conselheiros. Deyvid justificou verbalmente sua ausência na reunião e esclareceu, em breves palavras, o
que é o PPAC – Programa Prefeito Amigo da Criança. A palavra foi passada ao representante da Fundação
Abrinq, que falou sobre a boa impressão que está tendo com as visitas que estão sendo feitas. Depois disso,
ambos se retiraram da reunião para dar sequência na agenda de visitas.Registramos que não foi possível
conseguir intérprete de Libras para esta reunião e que, por esse motivo, o conselheiro Thiago Antonio F. de
Oliveira, deficiente auditivo, preferiu ausentar-se, assim que comunicado do fato, antes do início dos trabalhos.
Nada mais a tratar, às onze horas e cinquenta minutos, a Secretária Patrícia deu por encerrados os trabalhos.
Registramos a presença dos conselheiros governamentais Ana Damaris Tomelin Andryeiak, Claudia
Guarezi, Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer Moro, Lisielen Miranda Goulart, Marcela Bona, Mariane
Dias, Patrícia Rathunde Santos, Rosimeri Fabiane Back, e Wilson Otto Siedschlag. Dos conselheiros não
governamentais estiveram presentes Cibele Kariny de Laras Alves Ribeiro Pinto, Claudia Mary Dreher,
Danielle Cristina Rodrigues, Ebrom Geser Müller, Nilson Vanderlei Weirich e Thiago Antonio F. de Oliveira.
Justificaram ausência os conselheiros Deyvid Inácio Espindola Luz, Evelise Maria Junkes Buzz, Izaura R. da
Fonseca Krammel, Luiza Christina Ferreira de Mira, Magali Van Vessen, Marcos Anderson Tedesco, Quésia
de Araújo Grellmann e Silvio Roberto Borges. Do Conselho Tutelar Norte  estiveram presentes Claudine
Schatzmann Alves, Roberto Moysés Costa, Silvana Cardoso e Suelen Louise Schoepping, e do Conselho
Tutelar Sul fizeram-se presentes Patrícia Ribeiro Gomes, Priscila Gonzaga Espindola Luz e Scheila Regina
Lima Kruger. Como visitantes, estiveram presentes Dayane Mebs, da Secretaria da Saúde; Fernanda Muller,
da Espro – Ensino Social Profissionalizante; Irmã Anamaria Assis Scalco, da Associação Beneficente
Renascer; Jayne J. Santos, do IOS; Letícia Poeppl Pereira, da Apae; Marlon José dos Santos, Secretário
Parlamentar do Deputado Federal Rodrigo Coelho; Ricardo Molina Ribeiro, do Projeto Acolher; Sabrina
Luana Pereira, do NSJ – Núcleo Socioterapêutico Joinville; Tatiane Schroeder Wunderlich, da SAS; e
Vanessa Giovanella Fagundes, ex-conselheira tutelar. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lavrei esta ata. Após aprovada, esta ata será publicada
no Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura de Joinville, SEI e será assinada eletronicamente por mim.
Joinville, quatorze de março de dois mil e dezenove.
 

 

Patrícia Rathunde Santos

Secretária do CMDCA

Documento assinado eletronicamente por Patrícia Rathunde Santos , Usuário
Externo, em 11/04/2019, às 17:44, 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 3531260 e o código CRC F5D0A80E.
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