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No décimo primeiro dia de fevereiro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, com base na
Casa dos Conselhos, à Rua Afonso Pena, 840, Bairro Bucarein, em Joinville, Santa Catarina,  foi realizada
a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, por
videoconferência, pela plataforma Google Meet,  URL: https://meet.google.com/tyr-pkfm-hbh, conforme
Portaria 86/2020 - SAS - SEI 6368213, que altera a Portaria 61/2020 - SAS - SEI 6011051, por
convocação da Presidente Evelise Maria Junkes Buzzi, no uso de suas atribuições legais, para tratar da
seguinte ordem do dia: 1) Saudações e contagem de quórum;2) Leitura da Convocação; 3) Apresentação
da Secretária de Assistência Social, Sra. Fabiana Ramos da Cruz Cardozo; 4) Apresentação e deliberação
do Plano de Aplicação Superávit - FMDCA - LOA 2021; 5)Comissão Especial do Processo de Escolha
dos Membros dos Conselhos Tutelares;6) Sustentação oral, referente à pauta solicitado pelo Sr. Roberto
Zacarias da Rosa Júnior; 7) Momento Conselhos tutelares (se houver demanda a ser apresentada); 8)
Informes e leitura de documentos; 9) Encerramento. 1) Assim que confirmado o quórum a Presidente
Evelise agradeceu pela presença dos conselheiros e visitantes e, antes de dar início à reunião, colocou em
votação a continuidade de sua realização, tendo em vista, infelizmente, a falta de intérprete de libras e a
necessidade de acessibilidade do conselheiro Thiago Antonio Fagundes de Oliveira. Assim sendo, em
votação, com um voto contrário e uma abstenção, por maioria dos doze conselheiros votantes, o Plenário
do CMDCA deliberou por dar continuidade aos trabalhos, considerando a importância de dar andamento
às questões relacionadas com a política pública voltada à criança e ao adolescente a serem tratadas nesta
reunião. Essa deliberação foi comunicada ao conselheiro Thiago por meio do bate-papo (chat). 2) Após a
leitura da convocação, 3) a Presidente passou a palavra à nova Secretária de Assistência Social, Fabiana
Ramos da Cruz Cardozo. No uso da palavra, a Secretária pediu desculpas pela ausência de intérprete de
libras e esclareceu que esse problema se agravou pelo retorno às aulas, mas disse que dará total prioridade
à questão de acessibilidade no CMDCA, tanto com relação à deficiência auditiva quanto visual. Fabiana
disse que estão trabalhando para melhorar tudo que precisa ser melhorado, e que fará o que for possível
para que cada centavo do FIA seja devidamente utilizado, pois o município precisa que crianças e
adolescentes sejam beneficiados pelos projetos aprovados pelo fundo e não podemos deixar a burocracia
travar esses processos. A Secretária Fabiana disse que quer participar de todas as reuniões da próxima
gestão do CMDCA, que se preocupa muito com a causa da criança e do adolescente e se colocou à
disposição para auxiliar no que for necessário. Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente Evelise
passou a palavra à conselheira Claudia Mary Dreher, para apresentar o Plano de Aplicação Superávit -
FMDCA - LOA 2021. Claudia informou que em 10/02/2021 a Câmara do FIA reuniu-se por
videoconferência e analisaram a primeira alteração do Plano de Aplicação LOA 2021, referente  à
apuração de superávit financeiro do exercício de 2020, no valor de R$ 5.412.791,33 (cinco milhões,
quatrocentos e doze mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e três centavos). A Câmara analisou o
planejamento da despesa, que estabelece a aplicação do recurso, e aprovou a alteração, por unanimidade,
informou a conselheira Claudia. Foi esclarecido que, para poder gastar o dinheiro do FIA, é necessário que
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esteja previsto no Plano de Aplicação. O que está sendo colocado em aprovação nesta reunião é somente o
restante do dinheiro que foi aplicado no fundo, pois no final de 2020 o CMDCA já aprovou o recurso que
estava disponível até aquela data. Feitos os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, a Presidente colocou
em votação e,  por unanimidade, o Plenário do CMDCA aprovou o Plano de Aplicação Superávit -
FMDCA - LOA 2021. 5) A Presidente Evelise passou a palavra à Presidente da Comissão Especial do
Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares, conselheira Lisielen Miranda Goulart, que
informou ter recebido, no dia anterior, a decisão judicial relativa ao processo da conselheira tutelar Priscila
Gonzaga Espindola Luz. Como ela está sozinha na comissão, fica registrado nesta ata que o juiz deu
sentença favorável à conselheira Priscila, e que ela, como presidente da comissão e única integrante neste
momento, que seu parecer é no sentido de acatar a decisão judicial. Não havendo mais dúvidas, a
Presidente Evelise colocou o tema em votação e, por unanimidade, o Plenário do CMDCA deliberou por
dar o caso por encerrado, acatando a decisão judicial e acompanhando o parecer da conselheira Lisielen,
reduzido a termo nesta ata. Como este foi o último caso que estava pendente, a conselheira Lisielen
solicitou à Presidente Evelise que o CMDCA vote e delibere no sentido de extinguir a Comissão Especial
do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares e que, caso haja algo novo no decorrer dos próximos
meses, seja encaminhado aos cuidados da Câmara Setorial de Articulação com o Conselho Tutelar. Assim
sendo, a Presidente concordou e submeteu o tema ao Plenário que, por unanimidade, deliberou por
dissolver a comissão e, conforme sugerido, passar suas atribuições à Câmara de Articulação com o CT. 6)
Ato contínuo, a Presidente Evelise passou a palavra à doutora Ana Paula Nunes, advogada representando o
ex-conselheiro tutelar Roberto Zacarias da Rosa Junior. No uso da fala, Ana Paula solicitou a anulação da
deliberação do CMDCA expressa na ata nº 58, de 17/10/2019, em que se deliberou pelo afastamento
imediato e abertura de inquérito administrativo contra o referido conselheiro tutelar. A causa do pedido de
anulação tem base em que os integrantes da Comissão Especial não poderiam ter votado novamente no
Plenário, para não influenciar o voto dos demais conselheiros. Finda a manifestação da advogada, a
Presidente Evelise informou que o CMDCA atualmente está em fim de gestão, não havendo mais
conseheiros na Câmara de Articulação com CT, que é responsável pela análise das matérias referente a
denúncias contra conselheiros tutelares, sendo necessário que a nova gestão assuma o caso, analisando e
emitindo parecer, além disso esclarece que o CMDCA não tem cunho técnico jurídico, mas conta com a
Procuradoria Geral do Município, que certamente será consultada sobre esse fato. Por isso, ficou acordado
que a advogada deveria encaminhar ao CMDCA um e-mail com a sustentação de seu posicionamento, e o
CMDCA irá analisar e solicitar parecer jurídico da Prefeitura. 7) No Momento dos Conselhos Tutelares
não houve manifestação. 8) Informes e leitura de documentos. 8.1) Ofício nº 0038.2021/APAE, solicita
substituição de representante eleita no Fórum da Sociedade Civil, ocorrido em 24/11/2020, realizada a
leitura Evelise informa que como haverá o Fórum Complementar, o ofício será encaminhado para a
Comissão Eleitoral para decisão do Fórum Complementar. 8.2) Email SAS.GUPSE, recebido em
08/02/2021, comunicando os novos responsáveis nesta unidade, sendo as seguintes servidoras: Sra.
Monica Salete Inthurn Marcomini - Gerente GUPSE, Sra. Taina Wandelli Braga - Coordenadora da Média
Complexidade e Sra. Nadia Mascarello - Coordenadora da Alta Complexidade. 8.3) Comunica que no dia
12/02/2021 (amanhã), às 09h, na UNISOCIESC, haverá o Fórum Complementar para escolha de dois
representantes da sociedade civil para compor duas vacâncias de suplentes, não preenchidas no Fórum
realizado no dia 24/11/2020. 9) Encerramento. A Presidente Evelise disse que foi um grande desafio
assumir a presidência do CMDCA nesses últimos dias, mas disse que foi um grande aprendizado também.
Ela agradeceu ao Ex-Presidente Deyvid, que continuou ajudando-a, assim como às conselheiras Lisielen
Miranda Goulart, Claudia Mary Dreher, Patrícia Rathunde Santos e à Cristina da Secretaria Executiva.
Evelise ressaltou que este é um importante espaço de controle social, e não podemos perder isso. E
precisamos usar os recursos do FIA em prol da criança e do adolescente de Joinville. Ela deixa sua
gratidão e desejo de que a próxima gestão do CMDCA seja ainda melhor. Outras conselheiras também
expressaram gratidão e desejo de sucesso para o próximo mandato do CMDCA e, nada mais a tratar, às
nove horas e quarenta e sete minutos a Presidente Evelise deu por encerrada a reunião. Registramos a
participação dos membros do CMDCA: dos representantes governamentais, sete estiveram presentes:
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer Moro, Izaura Rodrigues da Fonseca Krammel, Lisielen Miranda
Goulart, Nádia Mascarello, Patrícia Rathunde Santos, Rosimeri Fabiane Back e Tatiane Schroeder
Wunderlich. Dos representantes da sociedade civil, seis estiveram presentes: Claudia Mary Dreher,
Evelise Maria Junkes Buzzi, Larissa Mariana Barbosa Santz , Mari Sandra dos Santos Sattes, Talita de
Aguiar Vieira Pinheiro Dembinski e Thiago Antonio Fagundes de Oliveira. Participação dos conselheiros
tutelares: do Conselho Tutelar 1, três participaram: Aparecida Girardi Meurer, Gisele Reichert da Silva
e Priscila Gonzaga Espindola Luz; do Conselho Tutelar 2, quatro participaram: Alcides Porcíncula
Júnior, Cristiana Mendes Fernandes Schmoeller, Leoni de Fátima Miranda do Nascimento e Patricia



Ribeiro; do Conselho Tutelar 3,trêsparticiparam: Elton Hildebrand e Willians Odia. Como convidada,
participou Fabiana Cardozo, Secretária de Assistência Social, e como  visitantes, participaram: Alexandre
César de Souza – Secretário do CEPE; Ana Paula Nunes, advogada representando o Sr. Roberto Zacarias
Junior; Denise da Silveira Peres de Aquino Costa, Instituto Martinelli Solidariedade; Deyvid Inácio
Espíndola Luz, ex-presidente do CMDCA; Douglas Jung,  Associação ECOS de Esperança; Emerson
Ramos Winter, Escola Municipal Zulma Miranda, Bairro Costa e Silva; Eunice Deckmann, Projeto Missão
Criança; Fernanda Muller, da Espro; Flavia Tavane Soares, assistente social da AMA; Gracieli Quilin
Silveira; Jéssica carvalho, Assistente Social da Gerar; Karla Flores de Lima, do Instituto Core; Letícia
Helena, Amorabi; Robson Richard Duvoisin, Coordenador da Casa dos Conselhos; e Victor Aronis.
Registramos que, como esta foi a última reunião deste mandato de conselheiros, foram  convidados os
conselheiros eleitos para o próximo mandato.Esta reunião contou com o apoio da Secretaria Executiva
do CMDCA, Juçara Berta Santana e Rogério Gonçalves. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lavrei esta ata que, após aprovada pelos
conselheiros do CMDCA, será inserida no Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura de Joinville,
SEI, assinada eletronicamente pela Presidente e por mim, e disponibilizada no site da Prefeitura de
Joinville. Joinville, onze de fevereiro de dois mil e vinte e um.

 

 

 

Evelise Maria Junkes Buzzi
Presidente do CMDCA

 
 
 

Patrícia Rathunde Santos
Secretária
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