
1 ATA N° 06 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 doze horas e quarenta minutos a Comissão
5 Especial de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de Joinville designada através da Resolução n°
6 05/2019 -  CMDCA (SEI 3514419) e al terada através da Resolução n° 13 /2019 - CMDCA (SEI 4175949),
7 representada pelos membros, Dayane Mebs e Eric do Amaral Bradfield, reuniu-se na Casa dos Conselhos
8 situada na Rua Afonso  Pena, n° 840 - Bucarein na cidade de Joinville/SC, para realizar a etapa de abertura
9 dos envelopes e verificação dos documentos dos candidatos a membros dos conselhos tutelares do município

10 de Joinvil le. Às doze horas e cinquenta e quatro  minutos foram veri ficados os documentos referente ao
11 candidato Jair Raul da Costa , protocolo n° 175, para o Conselho Tutelar 2. Os documentos não estavam
12 de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02 /2019, especificamente o  Inciso V -
13 Certidão negat iva de antecedentes criminais da Just iça Estadual (Conforme certidão apresentada, consta
14 processo distribuído como parte ativa ou passiva, na área criminal , colocando em dúvida o preenchimento do
15 requisito fixado no Inciso 1 do art. 14 do Edital 01 deste processo); X - A experiência no trato com crianças e
16 adolescentes [...] (documento não comprova a experiência no trato com crianças e adolescentes).
17 IN SC RIÇÃO INDEFE RIDA. Às treze horas foram verificados os documentos referente à candidata
18 Elisiana  Gonça lve s da  Maia  da  Rosa , protocolo n° 176, para o Conselho  Tute la r 1 . Os documentos
19 estavam de aco rdo  com o artigo 15  do edital  n° 01/2019  e art . 7° do Edital n° 02 /2019. INSCRIÇÃO
20 DEFERIDA. Às treze horas e dez minutos fo ram veri f icados os documentos referente à candidata Leila
21 Cristina Elotério , protocolo n° 177 , para o Conselho  Tutela r 1 . Os documentos não  estavam de acordo
22 com o  art igo 15 do edital  n° 01/2019 e ar t. 7 ° do  Edi tal n° 02 /2019, especificamente os Incisos II - Cópia
23 atualizada em 2019 e au tenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia não autent icada); VI -
24 Certidão negativa da Justiça Eleitoral (não foi entregue); VII Certidão negativa da Justiça Federal (Conforme
25 cert idão  apresentada, constam processos relacionados, colocando em dúvida o preenchimento do requisito
26 fixado  no  Inciso 1 do art. 14 do  Edital 01 deste processo ); X -  A experiência no  t rato  com crianças e
27 adolescentes [.. .] (documento não comprova a experiência no trato com crianças e adolescentes).
28 INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às t reze horas e quinze minutos foram veri ficados os documentos referente à
29 candidata Gisele Reichert da Silva , protocolo n° 178 , para o Conselho Tutelar 1. Os documentos estavam
30 de acordo com o art igo  15  do  edital n° 01/2019  e art.  7° do  Edital n° 02/2019 . INSCRIÇÃO DEFERIDA.
31 Às treze horas e vinte minu tos fo ram verif icados os documentos referente ao candidato Robson da  Silva
32 Neitzke , protocolo n° 179, para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos não estavam de aco rdo com o artigo
33 15 do edital n° 01/2019 e art . 7° do  Edital  n° 02/2019, especificamente os Incisos II - Cópia atualizada em
34 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia não atualizada em 2019); VI - Certidão
35 negativa da Justiça Eleito ral (não  foi entregue); X - A experiência no trato com crianças e adolescentes [...]
36 (Em desconformidade com o modelo apresentado no edital).  INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às treze horas e
37 trinta minutos foram verificados os documentos referente ao candidato José  Luiz de  Jesus, protocolo n°
38 180, para o Conselho Tutelar 3. Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e
39 art. 7° do Edital n° 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às treze horas e quarenta minutos foram
40 verificados os documentos referente à candidata Silvia Re gina Simioni Mumic , protocolo n° 181, para o
41 Conselho Tutelar 3 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do
42 Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso IV  - Certificado de quitação eleitoral (não foi entregue).
43 INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às treze horas e cinquenta e sete minu tos foram veri ficados os documentos
44 referente à candidata Valéria Assis Moutinho dos Santos Fentzlaff , protoco lo n° 182 , para o Conselho
45 Tutelar  1 . Os documentos estavam de aco rdo com o artigo 15 do  edital n° 01/2019  e ar t. 7° do Edital n°
46 02 /2019 . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às cato rze ho ras e nove minu tos foram veri f icados os documentos
47 referente ao candidato Roberto Zacarias da Rosa Junior , protocolo n° 183 , para o Conselho Tutelar 2 . Os
48 documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edi tal n° 01/2019 e art. 7° do Edi tal  n° 02/2019.
49 INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às cato rze horas e dez minu tos foram veri ficados os documentos referente à
50 candidata Jaque line  Rodrigue s de  Moraes Gonça lves , protocolo n° 184 , para o Conselho Tutelar 2. Os
51 documentos não estavam de aco rdo com o artigo 15 do  edital n° 01/2019  e ar t. 7° do Edital n° 02/2019,
52 especificamente os Incisos 1 - Requerimento de inscrição do  candidato devidamente preenchido e assinado
53 (requerimento  sem foto  e selecionado dois Conselhos Tutelares para concorrer); II - Cópia atualizada em
54 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia não atualizada em 2019); VI - Certidão
55 negativa da Justiça Eleitoral (não foi entregue); VII - Certidão negativa da Justiça Federal (não foi entregue);



56 VIII -  Certidão negativa da Just iça Mil itar  da União (não  foi  ent regue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às
57 catorze horas e vinte e sete minutos foram verif icados os documentos referente ao candidato Luciano
58 Gregório Fronza , protocolo n° 185 , para o Conselho Tute lar 1 . Os documentos não estavam de acordo
59 com o artigo  15 do edital n° 01/2019  e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso VI - Certidão
60 negativa da Justiça Elei toral (não foi  entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às cato rze ho ras e quarenta
61 minutos foram verificados os documentos referente ao candidato Julio Cesar de Lanznaster Crus,
62 protocolo n° 186 , para o Conselho  Tutelar 3. Os documentos 'não estavam de acordo  com o artigo 15  do
63 edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos II - Cópia atualizada em 2019 e
64 autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia não atualizada em 2019); X - A experiência no
65 trato com crianças e ado lescentes [ .. .]  (documento  não  comprova a experiência no trato com crianças e
66 adolescentes) . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às quinze horas fo ram verif icados os documentos referente ao
67 candidato Luc as MIchalski, pro tocolo n° 187, para o Conse lho Tutelar 3 . Os documentos estavam de
68 acordo com o artigo  15  do edital n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital n° 02 /2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às
69 quinze horas e dez minutos foram verificados os documentos referente ao candidato Wilians Odia,
70 protocolo n° 188 para o Conselho Tutelar 3 , já deferido no primeiro processo. Requerimento de Escolha de
71 Conselho Tutelar de Joinville entregue corretamente (conforme art. 9° parágrafo 1° do Edital 02).
72 INSCRIÇÃO DEFERIDA. As quinze horas e t reze minu tos fo ram verif icados os documentos referente à
73 candidata Rozinere  Aparec ida Ribeiro Lourenço , protocolo n° 189, para o Conselho Tutelar 1. Os
74 documentos não estavam de aco rdo com o artigo 15 do  edi tal n° 01/2019 e art.  7° do Edital  n° 02/2019,
75 especif icamente o Inciso VI - Certidão negat iva da Justiça Eleitoral (não foi entregue). INSCR IÇ ÃO
76 INDEFERIDA. Às quinze horas e dezoito minutos foram verif icados os documentos referente à candidata
77 Lucila Nogueira de Barros, protoco lo n° 190, para o Conselho Tutelar 1. Os documentos estavam de
78 acordo com o artigo  15  do edital n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital n° 02 /2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às
79 quinze horas e vinte e quatro  minu tos foram verificados os documentos referente à candidata Geslaine da
80 Silva Fe rreira de Olive ira , protocolo n° 191 , para o Conselho Tutelar 1. Os documentos não estavam de
81 acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital  n° 02/2019, especificamente os Incisos III -
82 Cópia dos comprovantes de residência [ ... ] (Não foi possível  identif icar que os comprovantes pertenciam a
83 residência da candidata); V -  Cert idão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual (não  foi
84 entregue); VI - Certidão negativa da Justiça Eleito ral (não foi entregue); VIII - Certidão negativa da Justiça
85 Militar da União (não foi entregue); X -A experiência no trato com crianças e ado lescentes [...] (documento
86 não comprova a experiência no  trato com crianças e adolescentes). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às qu inze
87 horas e t r inta e t rês minutos foram verificados os documentos referente à candidata Luciria Silveira,
88 protocolo n° 192 , para o Conselho Tutelar 3. Os documentos não estavam de acordo com o art igo  15  do
89 edital n° 01/2019 e art. 7° do  Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso VI -  Certidão negativa da Justiça
90 Eleitoral (não foi entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às quinze horas e quarenta e dois minutos foram
91 verificados os documentos referente à candidata Maria Aparecida Amancio dos Santos, protocolo n° 193,
92 para o  Conselho Tutelar 1 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do  edital  n° 01/2019 e
93 art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso VII - Certidão negativa da Justiça Federal (apresentada
94 cert idão do TRF 1 e não  TRF 4 a qual  abrange SC). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às qu inz e horas e
95 quarenta e nove minutos foram verificados os documentos referente à candidata Fabiana Schulze Macieski
96 Maf ra, protocolo n° 194 , para o Conselho Tutelar 1. Os documentos não  estavam de acordo com o artigo
97 15 do edi tal n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital n° 02/2019 , especi ficamente os Incisos IV - Cert if icado de
98 quitação eleitoral (não foi entregue); X -  A experiência no trato com crianças e adolescentes [.. .]
99 (documento não comprova a experiência no trato com crianças e adolescentes). INSCRIÇÃO

100 INDEFERIDA. Às qu inze horas e cinquenta e oi to  minu tos foram veri ficados os documentos referente à
101 candidata Graciani Bilk Tauille , protocolo n° 195 , para o Conselho Tutelar 1. Os documentos não estavam
102 de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos VII
103 - Cert idão negat iva da Justiça Federal (não foi entregue); X -  A experiência no  t rato com crianças e
104 adolescentes [ ...]  (não foi  ent regue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dezesseis horas e sete minutos foram
105 verificados os documentos referente ao  candidato Thiago Francisco P adilha , protocolo n° 196, para o
106 Conselho Tutelar 1 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do
107 Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos VI - Certidão negativa da Justiça Eleitoral (não foi entregue);
108 VII - Cert idão  negat iva da Justiça Federal (não  foi  ent regue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dezesseis
109 horas e vinte e quatro minutos foram verificados os documentos referente ao candidato Gilson Jader
110 Silveira, protocolo n° 197, para o Conselho Tutelar 1 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo



111 15 do edital n° 01/2019  e art. 7° do Edital n° 02/2019 , especi ficamente os Incisos II - Cópia atualizada em
112 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia não  atualizada em 2019); VII -
113 Certidão negativa da Just iça Federal (não  foi ent regue); IX - Cópia do Diploma de curso de ensino superior
114 [...] (documento  sem assinatura) . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. As dezesseis horas e tr inta e quatro minutos
115 foram veri ficados os documentos referente à candidata Hel isângela Morvan Fau th Cavalheiro, protoco lo
116 n° 198, para o Conselho Tutelar 1. Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019
117 e art. 7° do  Edital  n° 02 /2019 . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dezesseis horas e quarenta e t rês minu tos
118 foram verif icados os documentos referente à candidata Katia Regina Viei ra Perei ra Aguiar, protoco lo n°
119 199, para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos estavam de aco rdo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e
120 art.  7° do  Edital  n° 02 /2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dezesseis ho ras e cinquenta minu tos foram
121 verificados os documentos referente à candidata Veluma Thal ia da Maia, protocolo n° 200, para o
122 Conselho Tutelar 3. Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01 /2019 e art. 7° do
123 Edital n° 02/2019 , especificamente os Incisos II - Cópia atualizada em 2019 e autent icada da Certidão  de
124 Nascimento ou Casamento (Cópia não atualizada em 2019); V - Certidão negativa de antecedentes criminais
125 da Justiça Estadual (não  foi  ent regue); IX -  Cópia do Diploma de curso  de ensino  superio r [. ..] (não  foi

o t rato com crianças e adolescentes [.. .] (documento não comprova a126 entregue); X -  A experiê ncia no'
127 experiência no t rato  com crianças e adolescentes). INSCRIÇÃO INDE FE RID A. Às dezesseis horas e
128 cinquenta e seis minutos foram verificados os documentos referente ao candidato Alcides Porcíncu la
129 Júnior, protocolo n° 201, para o Conselho Tutelar 2. Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do
130 edital  n° 01 /2019 e ar t. 7° do Edital n° 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dezessete ho ras e t rês
131 minu tos fo ram veri f icados os documentos referente à candidata Joelma Galvão  de Andrade de Lima,
132 pro tocolo n° 202, para o Conselho  Tutelar 2 . Os documentos não  estavam de aco rdo  com o art igo 15 do
133 edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos II - Cópia atualizada em 2019 e
134 autenticada da Cert idão de Nascimento ou  Casamento (Cópia não  atualizada em 2019); III -  Cópia dos
135 comprovantes de residência [...] (Não foi entregue); IV - Certificado de quitação eleitoral (não foi entregue);
136 V -  Cert idão  negat iva de antecedentes criminais da Justiça Estadual (não foi entregue); VI -  Cert idão
137 negativa da Justiça Eleitoral (não foi entregue); VII - Certidão negativa da Justiça Federal (não foi entregue);
138 VIII -  Certidão  negat iva da Just iça Mil itar  da União  (não foi  ent regue); X -  A experiência no trato com
139 cri s e ado lescentes [. ..]  (não  foi  entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. A reunião foi  encerrada às
140 ze se horas e vinte e dois minutos. Esta ata foi redigida pelo servidor Eric do Amaral Bradfield. Assina
141 amb m a riselheira Dayane Mebs.
142
143
144 Dayarye Mebs - Conselheira Goverenamental
145
146
147 Eric d aLt ield - Convidado


