
1 ATA N° 05 DE ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES AOS EDITAIS N° 01 e 02 - PROCESSO
2 DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE JOINVILLE
3
4 Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta minutos a Comissão
5 Especial de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de Joinvi lle designada at ravés da Resolução n°
6 05/2019 -  CMDCA (SEI 3514419) e alterada através da Resolução n° 13/2019 - CMDCA (SEI 4175949),
7 representada pelos membros, Magali Van Vessen e Eric do  Amaral Bradfield, reuniu-se na Casa dos
8 Conselhos situada na Rua Afonso Pena, no 840 - Bucarein na cidade de Joinville/SC, para realizar a etapa de
9 abertura dos envelopes e verificação dos documentos dos candidatos a membros dos conselhos tutelares do

10 município de Joinville. Às oito horas e quarenta e cinco minutos foram verificados os documentos referente
11 ao candidato Luiz Eduardo P olizel Morante , protocolo n° 133 , para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos
12 estavam de aco rdo  com o artigo 15 do edital no 01/2019 e art . 7° do Edital n° 02/2019. INSCRIÇÃO
13 DEFERIDA. Às oito horas e cinquenta minutos fo ram verificados os documentos referente ao  candidato
14 Gustavo Leandro da  Silveira , protocolo n° 134 , para o Conselho Tutelar 1 . Os documentos não  estavam
15 de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso II -
16 Cópia atualizada em 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento  ou Casamento  (Certidão não atualizada
17 em 2019). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às oi to  horas e cinquenta e cinco minu tos foram verif icados os
18 documentos referente à candidata Maiara Mafessolli de Souza Capitol , protocolo n° 135 , para o Conselho
19 Tutelar 2. Os documentos estavam de acordo  com o  artigo  15  do  edital  n° 01 /2019  e ar t. 7° do  Edital n°
20 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas foram verificados os documentos referente à candidata
21 Katiane Peres Gonçalves , protocolo n° 136 , para o Conselho  Tute lar 3 . Os documentos não estavam de
22 acordo com o art igo 15 do edital no 01/2019 e art. 7° do Edi tal n° 02/2019, especificamente o Inciso VI -
23 Cert idão  negat iva da justiça eleitoral  (Não entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às nove horas e seis
24 minutos foram verificados os documentos referente à candidata Valéria Pereira Martins , protocolo n° 137
25 para o Conselho Tutelar 3 , já deferida no primeiro processo. Requerimento de Escolha de Conselho Tutelar
26 de Joinville entregue co rretamente (conforme art . 9° parágrafo 1° do Edital 02). INSCRIÇÃO DEFERIDA.
27 Às nove horas e oi to  minutos foram verif icados os documentos referente à candidata Leoni de Fá tima
28 Miranda  do Nascime nto , protocolo n° 138 , para o Conselho Tutelar 2. Os documentos estavam de acordo
29 com o  art igo  15 do  edital  n° 01/2019  e ar t.  7 ° do Edital  n° 02/2019 . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove
30 horas e onze minutos foram verificados os documentos referente à candidata Arlete das Neves Haas
31 Furtado , protocolo n° 139 , para o Conselho Tutelar 2. Os documentos não estavam de acordo com o artigo
32 15 do edi tal n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso VII - Cert idão negativa da
33 just iça federal (Não  entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às nove horas e dezenove minu tos fo ram
34 verificados os documentos referente à candidata Jéssica da  S ilva , protocolo n° 140, para o Conselho
35 Tutelar  3 . Os documentos estavam de aco rdo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do  Edital n°
36 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e vinte e seis minutos foram verificados os documentos
37 referente à candidata Regina Miranda da Silva , protocolo n° 141 para o Conselho Tutelar 2 , já deferida no
38 primeiro processo. Requerimento de Escolha de Conselho Tutelar de Joinville entregue corretamente
39 (confo rme art. 9° parágrafo 1° do Edital 02). INSCRIÇÃO  D EFE RID A. Às nove horas e vinte e sete
40 minutos foram verificados os documentos referente à candidata Claudia Cardoso Molina, protocolo n° 142
41 para o Conselho Tutelar 3, já deferida no primeiro processo. Requerimento de Escolha de Conselho Tutelar
42 de Joinville entregue corretamente (conforme art. 9° parágrafo  1° do Edital 02 ). INSCRIÇÃO DEFERIDA.
43 Às nove horas e vinte e sete minutos foram verificados os documentos referente à candidata Nádia Walz de
44 Jesus, protocolo n° 143 , para o Conselho Tutelar 1 . Os documentos estavam de acordo com o  artigo 15 do
45 edi tal n° 01 /2019 e art . 7 ° do  Edital  n° 02/2019 . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e vinte e oi to
46 minutos foram verificados os documentos referente à candidata Gisele de Fátima Troczynski , protocolo n°
47 144; para o Conselho Tutelar 3. Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e
48 art. 7° do Edital n° 02/2019. INSCRIÇÃO  D EFE RID A. Às nove horas e trinta e seis minutos foram
49 verificados os documentos referente à candidata Elis Regina Souza Ramos , protocolo n° 145, para o
50 Conselho Tutelar 1 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do
51 Edital  n° 02 /2019, especif icamente os Incisos III -  Cópia dos comprovantes de residência [ .. .]  (Não fo i
52 possível identificar que os comprovantes pertenciam a residência da candidata); X - A experiência no  trato
53 com crianças e adolescentes [.. .]  (não cumpriu com o mínimo de dois anos). INSCRIÇÃO INDEFERIDA.
54 O número de protocolo 146 foi exclu ído do processo por rasura na lista de protocolo. Não haverá candidato
55 com este número. Às nove horas e t r inta e sete minutos foram verificados os documentos referente à



56 candidata Adriana Ferreira da Silva Devna, pro tocolo n° 147 para o Conselho  Tutelar 1 , já deferida no
57 primeiro processo. Requerimento de Escolha de Conselho Tutelar de Joinville entregue corretamente
58 (conforme art . 9 ° parágrafo 1° do Edital 02). INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e quarenta e cinco
59 minu tos foram veri ficados os documentos referente à candidata Maria  Robe rta  Moutinho , protocolo n°
60 148, para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e
61 art.  7 ° do  Edi tal no  02/2019 . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e cinquenta e um minu tos fo ram
62 verificados os documentos referente ao candidato Joel de Nazaré Lopes, protocolo n° 149 , para o Conselho
63 Tutelar 1 . Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edi tal  n° 01/2019 e ar t.  7° do  Edital n°
64 02/2019. INSCR IÇ ÃO DEFERIDA. Às nove horas e cinquenta e três minutos foram verificados os
65 documentos referente ao candidato Cristovão Petry, protocolo n° 150 para o Conse lho Tutelar 1, já
66 deferido no primeiro processo. Requerimento de Escolha de Conselho Tutelar de Joinville entregue
67 corretamente (confo rme art . 9° parágrafo 1° do Edital 02 ). INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e
68 cinquenta e quatro minutos foram verificados os documentos referente à candidata Patricia Ribeiro,
69 protocolo n° 151 para o Conselho Tutelar 2 , já deferida no primeiro processo. Requerimento de Escolha de
70 Conselho Tutelar de Joinville entregue corretamente (conforme art. 9° parágrafo 1° do Edital 02).
71 INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e cinquenta e se is minutos foram veri ficados os documentos
72 referente à candidata Cristiane Barbosa Paiva Alonso, protocolo n° 152, para o Conselho Tutelar 2. Os
73 documentos estavam de acordo  com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019.
74 INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e cinquenta e cinco minutos foram verif icados os documentos
75 referente à candidata Juliana P reis, pro tocolo n° 153 , para o Conselho  Tutelar 3. Os documentos não
76 estavam de aco rdo com o  artigo 15 do edital n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o
77 Inciso II - Cópia atualizada em 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Certidão não
78 atualizada em 2019). INSCR IÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas foram verificados os documentos
79 referente à candidata Sarah de Almeida Chaplim, protoco lo n° 154, para o Conselho Tutelar 1. Os
80 documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do  edi tal n° 01/2019 e art.  7° do Edital  n° 02/2019,
81 especificamente o Inciso II -  Có pia atualizada em 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento ou
82 Casamento (Cert idão não atual izada em 2019). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e seis minutos
83 foram verificados os documentos referente ao candidato Anderson Lobo, protocolo n° 155, para o
84 Conselho Tutelar 2 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do
85 Edital n° 02/2019, especif icamente o  Inciso VI -  Cert idão  negat iva da just iça eleitoral (Não  entregue).
86 INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e dezessete minutos foram verif icados os documentos referente
87 à candidata Ero tides Aparec ida da Rocha Reis, protocolo n° 156, para o Conselho Tutelar 1. Os
88 documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edi tal n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019.
89 INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dez horas e vinte e t rês minutos foram veri ficados os documentos referente
90 ao  candidato Lindomar He llmann , protocolo n° 157, para o Conselho Tutelar 2. Os documentos não
91 estavam de acordo  com o artigo 15  do edital n° 01 /2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os
92 Incisos II - Cópia atualizada em 2019  e autenticada da Certidão de Nascimento ou  Casamento (Cópia não
93 autenticada); III - Cópia dos comprovantes de residência [.. .] (Não  apresentou os comprovantes confo rme
94 previsto no inciso); IV - Certi ficado de qu itação eleitoral (não foi entregue); V -  Cert idão negat iva de
95 antecedentes cr iminais da Just iça Estadual  (não foi  entregue); VI - Certidão negativa da Justiça Elei toral
96 (não foi entregue); VII Certidão negativa da Justiça Federal (não foi entregue). INSCRIÇÃO
97 INDEFERIDA. Às dez horas e vinte e o ito minutos foram verificados os documentos referente à candidata
98 Emanue la Cordeiro, protocolo n° 158 , para o Conselho Tutelar 2. Os documentos estavam de acordo com
99 o artigo 15  do  edi tal  n° 01/2019 e art . 7 ° do  Edital  n° 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dez horas e

100 trinta e quatro minutos foram verificados os documentos referente à candidata Rubiane de Fátima
101 Rodrigues Huinka , protocolo n° 159 , para o Conse lho Tutelar 1 . Os documentos não  estavam de aco rdo
102 com o artigo 15 do edi tal  n° 01 /2019 e art.  7° do  Edital n° 02/2019, especi ficamente o Inciso  II - Cópia
103 atualizada em 2019 e autent icada da Certidão  de Nascimento ou Casamento  (Certidão não atualizada em
104 2019). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e t rinta e sete minutos foram verif icados os documentos
105 referente à candidata Veroni Kubnik Becker , protocolo n° 160 , para o Conselho Tutelar 2 . Os documentos
106 estavam de acordo  com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital  n° 02/2019. INSCRIÇÃO
107 DEFERIDA. Às dez horas e quarenta e sete minutos fo ram veri ficados os documentos referente à candidata
108 Eliane Crist ina To l ler Fleith, protocolo n° 161 , para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos estavam de
109 acordo com o  art igo 15 do edital  n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital  n° 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às
110 dez horas e cinquenta minu tos fo ram verificados os documentos referente à candidata Fabrícia Regina da
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111 Silva, protocolo n° 162 , para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos estavam de acordo com o  artigo 15 do
112 edital  n° 01 /2019 e art .  7 ° do  Edital n° 02 /2019 . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dez horas e cinquenta e
113 quatro minutos foram verificados os documentos referente à candidata Scheila Re gina Lino Krueger,
114 protocolo n° 163, para o Conselho Tutelar 1 . Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edital
115 n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital n° 02/2019. INSC RIÇ ÃO DEF ERIDA. Às dez horas e cinquenta e seis
116 minutos foram verificados os documentos referente à candidata Lucimar da  Silva dos Anjos, protocolo n°
117 164, para o Conselho Tutelar 1. Os documentos estavam de aco rdo com o artigo 15 do edital n ° 01/2019 e
118 art . 7 ° do Edi tal n° 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às onze horas e um minuto  fo ram veri ficados os
119 documentos referente à candidata Edviges Fusinato Ferreira , protocolo n° 165, para o Conselho Tutelar 3.
120 Os documentos estavam de aco rdo com o  art igo 15 do edital n° 01/2019  e art . 7° do  Edital n° 02 /2019.
121 INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às onze horas e quatro  minutos foram verif icados os documentos referente ao
122 candidato Demis Miguel Stiller, protocolo n° 166 , para o Conselho Tutelar 1. Os documentos não estavam
123 de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso II -
124 Cópia atualizada em 2019 e autenticada da Cert idão de Nascimento ou Casamento (Certidão não  atualizada
125 em 2019); X -  A experiência no  t rato com crianças e adolescentes [.. .] (documento não  comprova a
126 experiência no  t rato  com crianças e adolescentes). INSCRIÇÃO  IN DEF ERIDA. Às onze horas e seis
127 minutos foram verificados os documentos referente ao candidato Elton Hilde brand , protocolo n° 167 para
128 o Conselho Tutelar 3, já deferido  no primeiro processo . Requerimento  de Escolha de Conselho Tutelar de
129 Joinville entregue corretamente (conforme art. 9° parágrafo 1° do Edital 02). INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às
130 onze horas e onze minutos foram verificados os documentos referente à candidata Tania Aparecida
131 Machado Oliveira , protocolo n° 168 , para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos estavam de acordo com o
132 art igo  15  do  edital n° 01/2019 e art.  7° do Edital n° 02 /2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às onze horas e
133 treze minutos foram verificados os documentos referente ao candidato Ariel de Barros Batista , protocolo
134 n° 169, para o Conselho Tutelar 2 . Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019
135 e art. 7° do Edital n° 02/2019. INSCR IÇÃO DEFERIDA. Às onze horas e dezoito minutos foram
136 verificados os documentos referente à candidata Graciele Aparecida Vaes Gambeta , protocolo n° 170, para
137 o Conselho  Tutelar 3. Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7°
138 do Edi tal  n° 02/2019 , especi ficamente o  Inciso 1 -  Requerimento de inscrição do candidato devidamente
139 preenchido e assinado  (requerimento não  assinado). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às onze horas e vinte e
140 dois minutos foram verif icados os documentos referente à candidata Maraike  Leilah Lubawsky Santos,
141 pro tocolo n° 171 , para o Conselho Tutelar 1. Os documentos não estavam de aco rdo  com o art igo  15  do
142 edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso  V -  Cert idão negat iva de
143 antecedentes criminais da Just iça Estadual (não foi entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às onze horas
144 e t rinta e um minu tos fo ram veri ficados os documentos referente à candidata Jenie ire Ursa l dos Passos,
145 protocolo n° 172, para o Conselho  Tutelar 3 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do
146 edital  n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital n° 02 /2019 , especificamente o Inciso II - Cópia atual izada em 2019 e
147 autent icada da Cert idão de Nascimento  ou Casamento (Certidão  não atual izada em 2019). INSCRIÇÃO
148 IND EFE RID A. Às onze horas e tr inta e cinco minutos foram verificados os documentos referente à
149 candidata Maria Cristina Bergue Wessling , protocolo n° 173, para o Conselho Tutelar 2. Os documentos
150 estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital  n° 02/2019. INSCRIÇÃO
151 DEFER IDA. Às onze horas e cinquenta e dois minutos foram verificados os documentos referente à
152 candidata Luiza Fernanda Kuhl Metzner , protocolo n° 174, para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos
153 não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente
154 os Incisos III - Cópia dos comprovantes de residência [.. .] (Não entregou); V -  Cert idão  negat iva de
155 antecedentes cr iminais da Just iça Estadual  (não foi  entregue); VI - Certidão negativa da Justiça Elei toral
156 (não  foi  ent regue); VII Certidão negativa da Justiça Federal (não  foi  ent regue); X - A experiência no trato
157 com crianças e ado lescentes [. ..]  (não  fo i entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. A reunião  fo i encerrada
158 às doze horas e sete minutos. Esta ata foi redigida pelo servidor Eric do Amaral Bradfield. Assina também a
159 vice - presidente da comissão, a conselheira Magali Van Vessen.
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