
1 ATA N° 07 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 e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às o ito ho ras a Comissão Especial de
5 Esco lha dos Membros dos Conselhos Tutelares de Joinvil le designada at ravés 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, Magal i Van Vessen, Dayane Mebs e Eric do  Amaral Bradfield, reuniu-se na Casa dos
8 Conselhos situada na Rua Afonso Pena, n° 840 - Bucarein na cidade de Joinville/SC, para realizar a etapa de
9 abertura dos envelopes e verif icação dos documentos dos candidatos a membros dos conselhos tutelares do

10 município de Joinville. Às oito horas e quatro minutos foram verificados os documentos referente à
11 candidata Nathália Gallucci , protocolo n° 203 , para o Conselho Tutelar 3. Os documentos não estavam de
12 acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art . 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos I -
13 Requerimento de inscrição do candidato devidamente preenchido  e assinado (requerimento sem fo to); II -
14 Cópia atualizada em 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia não atualizada em
15 2019 e não autenticada); IV - Certificado de quitação eleitoral (não foi entregue); VI - Certidão negativa da
16 Justiça Eleitoral (não foi entregue); X - A experiência no trato com crianças e adolescentes [. ..] (documento
17 não comprova o tempo mínimo de experiência no trato com crianças e adolescentes). INSCRIÇÃO
18 INDEFERIDA. Às o ito horas e nove minutos foram verif icados os documentos referente à candidata Nara
19 Francie ly Correa  Simão , protocolo n° 204 para o Conselho  Tutelar 2, já deferida no primeiro processo.
20 Requerimento de Escolha de Conselho Tutelar de Joinville entregue corretamente (conforme art. 9° parágrafo
21 1° do  Edi tal 02). INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às oi to horas e dez minutos fo ram veri ficados os documentos
22 referente à candidata Adriana Tomé Marçal , protocolo n° 205 , para o Conselho Tutelar 2. Os documentos
23 não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente
24 os Incisos VI - Certidão negativa da Just iça Eleito ral (não foi entregue); VII -  Certidão negativa da Justiça
25 Federal (apresentada certidão do TRF 1 e não TRF 4 a qual  abrange SC). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às
26 oi to  horas e vinte e um minu tos foram verif icados os documentos referente à candidata Sônia F achini,
27 protocolo n° 206 , para o Conselho  Tutelar 1 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15  do
28 edital  n° 01 /2019 e art.  7° do  Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos IV - Cert ificado de qui tação
29 elei toral (em desconformidade com o  inciso III do art. 14 do Edital  01); VI - Certidão negativa da Just iça
30 Eleitoral (não  fo i entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às nove horas e seis minutos foram verificados
31 os documentos referente ao candidato Alexandro Pereira Velho, protocolo n° 207 , para o Conselho Tutelar
32 3. Os documentos estavam de acordo com o artigo  15 do edi tal n° 01 /2019  e art. 7 ° do Edital n° 02/2019.
33 INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e oi to  minutos fo ram veri f icados os documentos referente à
34 candidata Rosana Schneide r Araujo , protocolo n° 208, para o Conselho Tutela r 3 . Os documentos
35 estavam de aco rdo  com o artigo 15 do edital n° 01 /2019  e art.  7 ° do Edital n° 02/2019. INSCRIÇÃO
36 DEFERIDA. Às nove horas e dezesseis minutos fo ram verificados os documentos referente ao  candidato
37 Márcio Corrêa  dos Santos, pro toc olo n° 209 , para o Conselho  Tutelar 3. Os documentos estavam de
38 acordo com o artigo 15 do edital  no 01/2019 e art . 7° do Edital  n° 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às
39 nove horas e dezoi to  minutos foram verif icados os documentos referente à candidata Adriane Cristine
40 Webe r Marangoni , protocolo n° 210 , para o Conse lho Tutelar 1 . Os documentos não estavam de acordo
41 com o artigo 15 do edital no 01 /2019 e ar t. 7 ° do Edital n° 02 /2019, especif icamente o Inciso II - Cópia
42 atualizada em 2019 e autenticada da Cert idão de Nascimento ou Casamento (Cópia não autenticada).
43 INSCR IÇ ÃO  IND EF ER ID A. Às nove horas e vinte e t rês minu tos foram verificados os documentos
44 referente à candidata Ana Caroline Quintino , protocolo n° 211 , para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos
45 estavam de aco rdo  com o artigo 15 do edital no 01/2019 e art . 7° do Edital n° 02/2019. INSCR IÇÃO
46 DEFERIDA. Às nove horas e vinte e quatro minutos fo ram verificados os documentos referente à candidata
47 Suéle n Louisi Schoepping , protocolo n° 212 para o Conselho Tutelar 3 , já deferida no primeiro processo.
48 Requerimento de Escolha de Conselho Tutelar de Joinville entregue corretamente (conforme art. 9° parágrafo
49 1° do  Edi tal 02 ). INSCRIÇÃO DEFERIDA. As nove horas e vinte e cinco  minutos foram veri ficados os
50 documentos referente à candidata Ana Paula Wandersee Weitbrecht , protocolo n° 213 , para o Conselho
51 Tutelar 1. Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n°
52 02/2019, especificamente o Inciso III -  C ópi a dos comprovantes de residência [...] (Não foi possível
53 identi ficar  que os comprovantes pertenciam a residência da candidata). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às
54 nove horas e vinte e nove minu tos foram verificados os documentos referente ao candidato Stivie Cristiano
55 de Sousa , protocolo n° 214 , para o Conselho Tutelar 2 . Os documentos estavam de acordo com o artigo 15
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56 do  edi tal  n° 01 /2019  e ar t.  7 ° do Edital n° 02 /2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às nove horas e t rinta e
57 quatro minutos foram verificados os documentos referente à candidata Thais P awlak Consola ro da Silva,
58 protocolo n° 215 , para o Conselho Tutelar 3 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do
59 edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos II - Cópia atualizada em 2019 e
60 autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia não atualizada em 2019); VII Certidão
61 negativa da Justiça Federal (apresentada cert idão  do  TRF 1 e não TRF 4 a qual abrange SC). INSCRIÇÃO
62 INDEFE RIDA. Às nove horas e trinta e cinco minutos foram verificados os documentos referente à
63 candidata Alicie da Roc ha Cardoso, protocolo n° 216 , para o Conselho Tutelar 3. Os documentos não
64 estavam de aco rdo com o  artigo 15 do edital n° 01/2019 e ar t. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o
65 Inciso V - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual (não foi entregue). INSCRIÇÃO
66 INDE FERIDA. As nove horas e trinta e nove minutos foram verificados os documentos referente à
67 candidata Elizabeth de Lima , protocolo n ° 217, para o Conselho Tutelar 1 . Os documentos não estavam de
68 acordo com o artigo 15  do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos III -
69 Cópia dos comprovantes de residência [...] (Não  foi possível identificar que os comprovantes pertenciam a
70 residência da candidata); V -  Cert idão negat iva de antecedentes criminais da Just iça Estadual (não foi
71 entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. As nove horas e cinquenta e um minu tos foram veri f icados os
72 documentos referente à candidata Sulamita Freitas , protocolo n° 218, para o Conselho Tutelar 2 . Os
73 documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do  edi tal n° 01 /2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019,
74 especif icamente os Incisos 11 - Cópia atual izada em 2019  e autenticada da Certidão de Nascimento  ou
75 Casamento (apresentou Declaração de União Estável) ; VIII - Certidão negativa da Justiça Militar  da União
76 (não foi entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às nove horas e cinquenta e três minutos foram
77 verificados os documentos referente à candidata Mônic a S ilvana de Almeida , protocolo n° 219 , para o
78 Conselho Tutelar 3 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do
79 Edi tal n° 02 /2019, especi ficamente o  Inciso  X -  A experiência no trato com crianças e ado lescentes [ .. .]
80 (documento não comprova o tempo mínimo de experiência no trato com crianças e adolescentes).
81 INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às nove horas e cinquenta e oi to minutos fo ram verificados os documentos
82 referente à candidata Karine dos Santos Ziegler Estácio , protocolo n° 220 , para o Conselho Tutelar  3. Os
83 documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do  edital n° 01/2019  e ar t. 7° do Edital n° 02/2019,
84 especificamente os Incisos II -  Cópia atual izada em 2019 e au tenticada da Cert idão  de Nascimento  ou
85 Casamento (cópia não atual izada em 2019 e não autenticada ); V -  Cert idão negativa de antecedentes
86 criminais da Justiça Estadual (não foi entregue); VI - Certidão negat iva da Justiça Eleitoral (não foi
87 entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e sete minu tos fo ram veri ficados os documentos
88 referente ao candidato Cristiano Gerd Soares, protocolo n° 221, para o Conselho Tutelar 2. Os
89 documentos não estavam de aco rdo com o artigo 15 do  edital n° 01/2019  e ar t. 7° do Edital n° 02/2019,
90 especificamente os Incisos 1 - Requerimento  de inscrição do candidato devidamente preenchido e assinado
91 (requerimento  não assinado no campo correto ); II - Cópia atual izada em 2019 e au tenticada da Certidão de
92 Nascimento ou Casamento (cópia não atualizada em 2019); V -  Certidão negat iva de antecedentes criminais
93 da Just iça Estadual (não foi entregue); VI - Certidão negativa da Justiça Eleitoral (não foi entregue); X - A
94 experiência no trato com crianças e adolescentes [...] (documento  não comprova a experiência no t rato com
95 crianças e adolescentes). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e t reze minu tos foram verif icados os
96 documentos referente à candidata Daniele Goedert , protoc olo n° 222 , para o Conselho Tutelar 3. Os
97 documentos estavam de acordo  com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art . 7° do Edital n° 02/2019.
98 INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dez horas e catorze minutos fo ram verif icados os documentos referente ao
99 candidato Carlos Alberto Hang, protocolo n° 223 , para o Conselho Tutelar 2 . Os documentos não estavam

100 de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o Inciso II -
101 Cópia atualizada em 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia não atualizada em
102 2019). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e dezoi to minu tos fo ram veri ficados os documentos
103 referente ao candidato Charles Constantino , protocolo n° 224 , para o Conselho Tutelar 3. Os documentos
104 não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01 /2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o
105 VII Cert idão  negativa da Justiça Federal (não entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e vinte
106 minutos foram verificados os documentos referente à candidata Sorava Francine Ferreira Pacheco,
107 protocolo n° 225, para o Conselho Tutelar 2. Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do edital
108 n° 01/2019  e art . 7 ° do Edital no 02/2019. INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dez horas e vinte e três minu tos
109 foram verificados os documentos referente à candidata Silvana de Moura, protocolo n° 226, para o
110 Conselho Tutelar 2 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do



111 Edi tal n° 02 /2019, especi ficamente o Inciso  X - A experiência no  t rato com crianças e ado lescentes [ .. .]
112 (Declaração  não assinada pelo empregador) . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e vinte e seis
113 minutos foram verificados os documentos referente à candidata Daura Terezinha Correia Flores, protocolo
114 n° 227 , para o Conselho Tutelar 1. Os documentos não estavam de aco rdo  com o artigo 15 do edital  n°
115 01/2019 e art. 7° do Edital no 02/2019, especificamente o Inciso IX - Cópia do Diploma de curso de ensino
116 superior  [ .. .]  (Entregue diploma de técnico ). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às dez horas e t rinta minu tos
117 foram verificados os documentos referente à candidata Camila Frutuoso , protocolo n° 228, para o
118 Conselho Tutelar 3 . Os documentos estavam de acordo com o artigo 15 do  edi tal n° 01/2019 e art . 7° do
119 Edi tal n° 02/2019 . INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dez horas e tr inta e cinco  minu tos foram verif icados os
120 documentos referente à candidata Silvana Cardoso , protocolo n° 229 , para o Conselho Tutelar  1 . Os
121 documentos estavam de acordo  com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art . 7° do Edital n° 02/2019.
122 INSCRIÇÃO DEFERIDA. Às dez horas e t rinta e sete minutos fo ram veri ficados os documentos referente
123 à candidata Jacqueline Barros de Souza Viana, protocolo no 230, para o Conselho Tutelar 2. Os
124 documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do  edi tal n° 01 /2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019,
125 especif icamente os Incisos VI -  Certidão negativa da Justiça Eleitoral  (não fo i entregue); IX - Cópia do
126 Diploma de curso de ensino  superior [...] (Entregue atestado de conclusão de ensino superior). INSCRIÇÃO
127 IND EFE RID A. Às dez horas e cinquenta e um minutos foram verificados os documentos referente à
128 candidata Vanessa Costa de Espíndola , protocolo n° 231 , para o Conselho Tutelar 2. Os documentos não
129 estavam de acordo  com o artigo 15  do edital n° 01 /2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os
130 Incisos 11 - Cópia atualizada em 2019 e autenticada da Cert idão de Nascimento ou  Casamento (Cópia não
131 atualizada em 2019); V - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual (não foi entregue);
132 VIII -  Certidão negativa da Just iça Mili tar da União  (não fo i entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às
133 dez horas e cinquenta e três minutos foram verificados os documentos referente à candidata Sarnara
134 Patr icia Pereira , protocolo n° 232 , para o Conselho Tutelar 1 . Os documentos não estavam de acordo com
135 o artigo 15 do  edi tal n° 01/2019  e art . 7° do Edital n° 02/2019, especif icamente os Incisos II -  Cópia
136 atualizada em 2019 e autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia não atualizada em 2019);
137 V -  Cert idão negativa de antecedentes criminais da Just iça Estadual  (não fo i entregue); VI -  Cert idão
138 negativa da Justiça Eleitoral (não foi entregue); X - A experiência no  trato com crianças e adolescentes [...]
139 (apresentado dois documentos, sendo que um está em desconformidade com o anexo 02 do Edital 01 e outro
140 não  comprova a experiência no t rato  com crianças e ado lescentes). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às onze
141 horas e cinco minutos foram verificados os documentos referente ao candidato Adão Rogé rio Lucré cio,
142 protocolo n° 233 , para o Conse lho Tutelar 3 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do
143 edital n° 01 /2019 e art.  7° do Edital n° 02/2019 , especificamente o Inciso VI - Cert idão negativa da Justiça
144 Elei toral (não  fo i entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. As onze horas e sete minutos foram verif icados
145 os documentos referente à candidata Ana Paula Lopes de Souza Mendes , protocolo n° 234, para o
146 Conselho Tutelar 1 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do
147 Edital n° 02/2019 , especificamente o Inciso  VIII -  Certidão negativa da Just iça Mil itar da União  (não foi
148 entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às onze horas e treze minu tos fo ram verif icados os documentos
149 referente à candidata Karla Cristina Cordeiro , protocolo n° 235, para o Conselho Tutelar 3. Os
150 documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do  edital n° 01/2019  e ar t. 7° do Edital n° 02/2019,
151 especificamente os Incisos II - Cópia atualizada em 2019  e autent icada da Cert idão de Nascimento  ou
152 Casamento (Cópia não atualizada em 2019); VI - Certidão negativa da Justiça Eleitoral (não foi entregue); X
153 - A experiência no trato com crianças e adolescentes [. ..] (documento  não comprova a experiência no t rato
154 com crianças e ado lescentes) . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às onze horas e vinte e sete minu tos fo ram
155 verificados os documentos referente à candidata Bruna Ferreira Sanches, protocolo n° 236, para o
156 Conselho Tutelar 3 . Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do
157 Edital n° 02 /2019, especificamente os Incisos II - Cópia atual izada em 2019 e autenticada da Cert idão  de
158 Nascimento ou Casamento (Cópia não atualizada em 2019); III - Cópia dos comprovantes de residência [...]
159 (Não foi possível identif icar  que os comprovantes pertenciam a residência da candidata); V -  Cert idão
160 negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual (não foi entregue); VIII - Certidão negativa da Justiça
161 Mili tar  da União (não foi entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. Às onze horas e t rinta e quatro minu tos
162 foram verif icados os documentos referente à candidata Jéssica Cabral, protocolo n° 237, para o Conselho
163 Tutelar 3. Os documentos não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n°
164 02/2019, especificamente os Incisos III -  Có pia dos comprovantes de residência [...] (Não apresentou
165 documentos referentes a 2017 e 2018); V - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual



(não foi entregue); VII - Certidão negativa da Justiça Federal (Não foi entregue). INSCRIÇÃO
INDEFE RIDA. Às onze horas e tr inta e nove minutos foram verificados os documentos referente à
candidata Susana Borges Crissante da Silva, protocolo n° 238 , para o Conselho Tutelar 2. Os documentos
não estavam de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente o
Inciso V - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual (não foi entregue). INSCRIÇÃO
INDEFER IDA. Às onze horas e quarenta e se is minutos foram verificados os documentos referente à
candidata Vivian Gisele Kroll, protocolo n° 239 , para o Conselho Tutelar 1. Os documentos não estavam
de acordo com o artigo 15 do edital n° 01/2019 e art. 7° do Edital n° 02/2019, especificamente os Incisos III -
Cópia dos comprovantes de residência [ ...] (Não foram apresentados); IV - Certificado de quitação eleitoral
(não foi entregue); V - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual (não foi entregue);
VI - Certidão  negativa da Justiça Elei toral  (não  fo i ent regue); VII -  Cert idão negat iva da Justiça Federal
(Não foi entregue). INSCRIÇÃO INDEFERIDA. A candidata Luiza Cristine Ferreira de Mira já
deferida no primeiro  processo, não entregou o  Requerimento de Escolha de Conselho Tu telar  de Joinvi lle,
disponível  no Anexo 02  do Edital  02 do  Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de
Joinville. Considerando o parágrafo 2° do artigo 9° do Edital 02 do  Processo de Escolha dos Membros dos
Conselhos Tu telares de Joinville caberá a comissão especial do  processo  de esco lha dos membros dos
Conselhos Tutelares a definição do Conselho para o qual a candidata concorrerá. Neste ato a comissão define
que a candidata concorrerá para o Conselho Tutelar 1 devido o bairro de residência da mesma ser
compreendido  por este Conselho . O número de protocolo associado a candidata  é o  240 . INSCRIÇÃO
DEFERIDA. A reunião foi encerrada às doze horas e seis minutos. Esta ata fo i redigida pelo  servidor Eric
do Amaral Bradfield. Assinam também a vice - presidente da comissão, a conselheira Magali Van Vessen e a
conselheira Dayane Mebs.

Ma  2  Man sser - Vice - Presidente
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