
1 ATA N° 08 REFERENTE A ANÁLISE DOS RECURSOS PROVENIENTES DO EDITAL N° 01 E 02 DO
2 PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE JOINVILLE

3
4 Aos cinco  dias do  mês de agosto do  ano de do is mi l  e dezenove, as t reze ho ras a Comissão Especial  de
5 Escolha dos Membros dos Conselhos Tu telares de Jo inville designada através da Reso lução  n° 05/2019  -
6 CMDCA (SEI 3514419) e alterada através da Resolução n° 13/2019 - CMDCA (SEI 4175949), representada
7 pelos membros, Lisielen Miranda Gou lart,  Magali  Van Vessen, e Eric do Amaral Bradfield, reuniu -se na
8 Casa dos Conselhos situada na Rua Afonso Pena, n° 840 - Bucarein na cidade de Joinville/SC, para realizar a
9 etapa de anál ise dos recursos previstos no art igo  32  do edi tal  01 e al terado pelo  art igo 13 do edital 02  do

10 processo para escolha dos membros dos conselhos tutelares do município  de Jo inville. Na ata n° 04  desta
11 comissão, onde se lê Jeniei re Ursal dos Passos, leia-se Jenieire Úrsula dos Passos. Conforme art. 13 do
12 Edital 02 que altera o art.  32 do Edital 01 do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de
13 Joinville, na fase recursal não serão aceitos documentos que não foram apresentados no envelope lacrado no
14 ato da inscrição. Às treze horas e vinte minutos foi analisado o recurso referente ao protocolo 166, candidato
15 Demis Miguel Stiller . Apresentou defesa por escrito e documentos faltantes. Recurso acolhido
16 parcialmente (acolhido referente a comprovação de experiência no t rato com crianças e adolescentes) .
17 INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às treze horas e tr inta minu tos foi analisado o  recurso referente ao protocolo
18 177, candidata Leila Cristina Elotério . Apresentou defesa por escrito. Recurso não acolhido.
19 IN SC RIÇÃO INDEFERIDA. Às catorze horas foi analisado o recurso referente ao protocolo 224,
20 candidato Charles Constantino . Apresentou defesa por escrito e documento faltante. Recurso não
21 acolhido . IN SC RIÇÃO INDEFERIDA. Às catorze horas e dezoito minutos foi analisado o recurso
22 referente ao protocolo 213, candidata Ana Paula Wandersee Weitbrecht . Apresentou defesa por escrito.
23 Recurso acolhido . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às cato rze ho ras e vinte e do is minu tos foi  anal isado  o
24 recurso referente ao protocolo 215, candidata Tha is Pawlak Conso laro da Silva . Apresentou defesa por
25 escri to e documentos faltantes. Recurso não acolhido . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às cato rze ho ras e
26 vinte e nove minutos foi analisado o recurso referente ao protocolo 126, candidato Vinicius Bazilio Corrêa.
27 Apresentou defesa por escrito e documentos faltantes. Recurso não acolhido . INSCR IÇ ÃO
28 INDEFERIDA. Às catorze horas e trinta e dois minutos foi analisado o recurso referente ao protoco lo 172,
29 candidata Jenieire  Úrsula  dos Passos . Apresentou defesa po r escri to e documento faltante . Recurso não
30 acolhido . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às cato rze ho ras e t r inta e o i to  minu tos fo i  anal isado  o recu rso
31 referente ao protocolo 153, candidata Juliana Preis . Apresentou defesa por escrito e documentos
32 complementares. Recurso não acolhido . INSCR IÇ ÃO INDEFERIDA. Às catorze horas e quarenta
33 minutos foi analisado o recurso referente ao protocolo 219, candidata Mônica Silvana de  Alme ida .
34 Apresentou defesa por escrito. Recurso acolhido . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às cato rze ho ras e cinquenta
35 e do is minutos foi anal isado o recurso referente ao protocolo 185, candidato Luciano  Gregório Fronza.
36 Apresentou defesa por escrito. Recurso acolhido . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às cato rze ho ras e cinquenta
37 e nove minu tos fo i anal isado o recu rso referente ao protoco lo 170 , candidata Graciele Aparecida Vaes
38 Gambeta. Apresentou defesa por escri to. Recurso não acolhido . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às qu inze
39 horas e oito minutos foi analisado o recurso  referente ao protocolo 139, candidata Arlete das Neves Haas
40 Furtado . Apresentou defesa por escrito e documento faltante. Recurso não acolhido . IN SC RIÇÃO
41 INDEFERIDA. Às qu inze horas e qu inze minutos fo i  analisado  o recu rso  referente ao protoco lo 232,
42 candidata Samara P atricia Pereira . Apresentou defesa por escrito. Recurso não aco lhido . INSC RIÇ ÃO
43 INDEFERIDA. Às qu inze horas e dezenove minutos foi anal isado o recu rso referente ao protocolo 155,
44 candidato Ande rson Lobo. Apresentou defesa po r escrito e documento  fal tante. Recurso  não  ac olhido.
45 DISCRIÇÃO INDEFERIDA. As quinze horas e vinte e sete minutos foi  analisado  o  recurso  referente ao
46 protocolo 238, candidata Susana B orges Crissante da Silva . Apresentou defesa por escrito  e documento
47 faltante. Recurso  não ac olhido . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. As quinze horas e t rinta e t rês minutos fo i
48 analisado o recurso referente ao protocolo 128, candidata Lidiana Kofferman Cordeiro. Apresentou defesa
49 por escrito. Documentação revisada conforme solicitado no recurso. A Certidão negativa da Justiça Eleitoral
50 não foi identificada junto aos documentos entregues. Recurso não acolhido. INSCRIÇÃO INDEFE RIDA.
51 Às qu inze horas e t r inta e sete minutos foi analisado o recurso referente ao protocolo 210, candidata
52 Adriane Cristine Weber Marangoni . Apresentou  defesa por escrito e documento  fal tante . Rec urso  não
53 acolhido . INSCR IÇ ÃO INDEFERIDA. Às quinze horas e quarenta minutos foi analisado o recurso
54 referente ao pro tocolo 223 , candidato Carlos Alberto Hang. Apresentou  defesa po r escrito. Recurso não
55 aco lhido . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às quinze horas e quarenta e do is minu tos foi analisado o recurso



referente ao protocolo 134, candidato Gustavo Leandro da Silveira . Apresentou defesa por escrito.
Rec urso  não ac olhido . INSC RIÇÃO  INDE FE RID A. Às quinze horas e quarenta e quatro minu tos fo i
analisado o recurso referente ao protocolo 171, candidata Maraike Leilah Lubawsky Santos . Apresentou
defesa por escrito e documento faltante. Recurso não acolhido . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dezesseis
horas foi analisado o  recu rso referente ao  protocolo  179, candidato Robson da Silva Neitzke. Apresentou
documentos faltantes. Recurso não acolhido . IN SCR IÇÃO INDEFERIDA. Às dezesseis horas e seis
minu tos foi analisado  o recurso referente ao protocolo 159, candidata Rubiane  de F átima  Rodrigue s
Huinka . Apresentou defesa por escrito e documento faltante. Recurso não acolhido . INSCRIÇAO
INDE FERIDA. Às dezesseis horas e nove minutos foi analisado o recurso referente ao procolo 145,
candidata Elis Regina Souza Ramos . Apresentou defesa por escrito. Recurso não acolhido . INSC RIÇ ÃO
INDEFERIDA. As dezesseis horas e quinze minutos foi  analisado o recu rso referente ao protocolo 226,
candidata Silvana de Moura . Apresentou defesa por escrito e declaração assinada. Recurso  não ac olhido.
INSCR IÇ ÃO INDEFERIDA. Às dezesseis ho ras e vinte minu tos foi  analisado o  recurso referente ao
protocolo 230, candidata Jac queline  Barros de Souza Viana . Apresentou  defesa po r escri to . Recurso
acolhido pa rcialmente (aco lhido referente a comprovação de conclusão de ensino superior) . INSCRIÇÃO
INDEFERIDA. Às dezesseis horas e t rinta e cinco  minutos foi  analisado o  recurso referente ao protocolo
218, candidata Sulamita Freitas . Apresentou documentos faltantes . Rec urso  não acolhido . INSC RIÇ ÃO
INDEFERIDA. Às dezesseis horas e trinta e nove minu tos foi  anal isado  o recurso  referente ao protocolo
191, candidata Geslaine da S ilva Fe rreira de Oliveira. Apresentou alguns documentos faltantes. Recurso
não acolhido . INSCR IÇ ÃO IN DE FER ID A. Portanto restaram deferidos 03 recursos e indeferidos 24
recursos. Esta ata será publicada no site (https://www.joinville.sc.gov.br/institucional/cmdcaí) como resposta
ao recursos, respeitando o art. 33 do Edital 01, alterado pelo art. 14 do Edital 02 do Processo de Escolha dos
Membros dos Conselhos Tu telares de Jo invi lle. O candidato cujo recurso fo r indeferido  pela Comissão
Especial, poderá ainda interpor recurso  junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no  período de 08 a 09/08 /2019 , no  horário de atendimento ao públ ico das 08h às 14h, no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do  Adolescente, sito Rua Presidente Afonso Pena, 840,
Bucarein - Joinville/SC, nos termos do art. 34 do edital 01 e alterado pelo art. 15 do edital 02 do Processo de
Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de Joinvi lle. A reunião foi  encerrada às dezesseis ho ras e
cinquenta minutos. Esta ata fo i redigida pelo servidor Eric do  Amaral Bradfield. Assinam também a
presidente da comissão, a conselheira Lisielen Miranda Goulart e a vice-presidente da comissão, a
coyi alheira Magali Van Vessen.
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