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REUNIÃO ORDINÁRIA

 

No décimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte 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: meet.google.com/bap-ykxg-nbq, por
convocação da Presidente da Gestão 2021-2023. A Secretaria executiva conferiu os presentes e aptos a
votar nessa sessão sendo os seguintes registros de participantes: governamentais: Jaciane Geraldo dos
Santos, Monica Bublitz Monich, Robson Richard Duvoisin, Alana Cristina de Almeida Nogueira, Luiz
Eduardo Polizel Morante, Denise Angela Mastroeni, Fernanda Cristina Spiller, Valquiria Aparecida
Duarte, Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer Moro, Samara Braun, Josué Refatti, Marcela Bona,
Inelore Jansen,Não governamentais: Eunice Butzke Deckmann, Douglas Christian Jung, Janaina Marceli
Siewerdt Barbosa, Emerson Ramos Winter, Jaqueline Aparecida Barbosa, Elaine Villalba, Haidy Rosanne
Grigull, Silvia Natalia Torrecija Rodrigues, Noeli Teresinha Chagas, Valeria Flora Diniz Pereira, Claudia
Cardoso Molina, Ana Carolina de Castro Freitas Santos, Karla Flores de Lima, Jurema Aparecida Melo,
Fernanda Muller, Fabricia Regina da Silva, Justificou ausência: Andreia Fernanda Moletta, Conselheiros
Tutelares: Junior Alberto Correa Sacchett, Gisele Reichert da Silva, Priscila Gonzaga Espindola Luz,
Soraya Francine Ferreira Pacheco, Leoni de Fátima Miranda do Nascimento, Alcides Porcincula Junior,
Cristiana Mendes Fernandes Schmoeller, Claudine Schatzmann Alves, Graciele Aparecida Vaes Gambeta,
Convidados: Barbara Santos (CASEP), Cristiane Venturini (Instituto Martinelli), Deivison Garcia
(Instituto Festival de Dança), Neide da Silva Lima (Hospital infantil), Henrique Deckmann (Vereador),
Raquel Araujo (CASEP), Danielle Cunha (CASE), Victor Aronis (Instituto Festival de Dança), Rosimeri
Back (Saúde). Assessora Técnica CMDCA: Juçara Ferreira Berta Santana, Agente Administrativo
CMDCA: Rogério Gonçalves. Constando quorum suficiente para a Reunião, a Assessora Técnica Juçara
informa a Presidente para início dos trabalhos. A presidente saúda a todos e prossegue com a leitura da
convocação. 1. Leitura de documentos – distribuição e encaminhamentos: E-mail 07/05/21 - Roda de
Conversa Tema: Violência sexual contra crianças e adolescentes: relato de experiência sobre abordagem
profissional – 18/05/2021, das 13:30 às 15:30, organização da Secretaria de Assistência Social. Enviado
convite por e-mail para todos os conselheiros do CMDCA e organizações registradas, dia 11/05/2021.
Substituições de conselheiros: Ofício da APISCAE, de 23/04/2021, solicita substituição de Graciela Quilin
Silveira por Valéria Flora Diniz Pereira. Ofício SEI 9079762/2021 – SAS.UPE, solicita substituição de
Eloisa Aparecida Vieira por Alana Cristina de Almeida Nogueira. Ofício SEI 9137620/2021 – SES.NAD,
pede substituição das conselheiras Rosimeri Fabiane Back e Luiza Helena Cardoso dos Santos por
Fernanda Cristina Spiller e Valquíria Aparecida Duarte. Ofício SEI 9169394 – SESPORTE.NAD – solicita
substituição dos conselheiros Anelise Falk Rosa e Luis Fernando da Rosa por Adriana Piola Tealdi e
Andréia Fernanda Moletta. Informado que as substituições já foram feitas via decreto.Ofício SEI
9052296/2021 – SED.NAD – solicita indicação de representante do CMDCA para compor a Comissão
Intersetorial de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Prazo para retorno, 05/05/2021. A



Presidente do CMDCA se colocou para representar o Conselho junto à mencionada Comissão. A
secretaria executiva irá responder ao Ofício e comunicará datas de reunião para a presidente. Ofício nº
051/2021/CIJ – Programa APOIA – Recebido via e-mail do CEDCA, em 22/04/2021. Assunto: Orientação
do CEDCA quanto a retomada do Programa de Combate à Evasão Escolar. Pedem divulgação aos
representantes e interessados. Secretaria Executiva encaminhou e-mail para a Secretaria de Educação
Municipal e Estadual, Conselho Municipal de Educação e conselheiros tutelares. Foi levado ao
conhecimento da plenária o encaminhamento. 2. Atividades da Mesa Diretora: Ofício
n.0082/2021/04PJ/JOI, de 11/03/2021 – avaliação de lisura, correção e conduta do atendimento prestado
por Conselheiro Tutelar. Foi levado ao conhecimento da plenária que votou favoravelmente pelo Parecer
da mesa Diretora que decidiu pelo arquivamento da denúncia do fato que envolveu o Conselheiro Tutelar.
Proposição de reordenamento das Câmaras Setoriais. Foi encaminhado para a Plenária proposta que valida
o reordenamento das atribuições referente às Câmaras Setoriais. A cargo da Câmara de Legislação, ficou a
incumbência de apresentação de proposta do reordenamento, com concordância da plenária. Comissão
Especial – Chamamento público para financiamento de Projetos Sociais. Com a concordância da Plenária
foi aprovada a proposta da composição de uma Comissão Especial para análise dos projetos encaminhados
para subvenção por parte do FIA/2021, formada pelos conselheiros: Robson, Luiz, Denise e Emerson.
Estes deverão se reunir para elaborar uma minuta de edital do FIA. 3. Momento do Conselho Tutelar: A
fala veio da Conselheira Priscila – CT I e tangenciou o fato de estarem providenciando respostas ao
CMDCA que estão pendentes e que serão encaminhadas na próxima semana. Outra fala veio da
Conselheira Tutelar Claudine – CT III, que solicitou parte na plenária para que o Conselheiro Tutelar
Elton pudesse enviar seus agradecimentos pelo arquivamento da denúncia de fato promovida em seu
desfavor. Nada mais foi pedido ou falado por nenhum outro Conselheiro Tutelar. 4. Relatos e Pareceres
das Câmaras Setoriais: FIA: Foi apresentado pela Câmara Setorial do FIA o extrato das contas. A
movimentação maior do aporte financeiro nas contas do FIA referentes ao mês de abril se deu em
decorrência da entrega das declarações de imposto de renda e suas destinações específicas para o Fundo. I
- O quantitativo de R$ 5.460.415,00 (cinco milhões e quatrocentos e sessenta mil e quatrocentos e quinze
reais) foi anunciado como saldo na conta. O quantitativo foi levado para conhecimento por parte da
plenária que aprovou o valor. II - Houve apresentação para plenária a respeito da necessidade de alterar o
plano de aplicação dos recursos do FIA de modo que seja possível às entidades beneficiadas utilizarem-no
também para investimento nos serviços que pretendem ofertar por intermédio dos projetos que
apresentarem, não somente para o custeio desses serviços. A plenária por unanimidade concordou com a
sugestão de alteração, devendo ser realizado Resolução própria sobre a matéria. III - Houve fala do
Vereador Henrique Deckmann, sobre a importância do trabalho que está sendo feito pelo CMDCA e o
apoio durante a plenária que avaliará sobre o pleito de alteração do plano de execução orçamentária.
Criança e Adolescente: I. Foi apresentado o Conselheiro Emerson como sendo o Coordenador da Câmara
da Criança e Adolescente. II. Emerson informou que dia 11/06, haverá uma reunião de integração a qual
deverá contar com a presença de crianças e adolescentes. Normas e Registros: I. Foi apresentada a
Conselheira Ana Carolina como coordenadora da Câmara de Normas e Registros. II. Foram apresentadas a
conclusão da análise de documentação para registro das seguintes instituições: Instituto Nacional para
Erradicação da Carência Escolar e Social – INECES (novo registro) e Centro Esportivo para Pessoas
Especiais de Joinville – CEPE (renovação de registro). A Plenária aprovou por unanimidade. III. A
Câmara apresentou avaliação e validação dos pedidos de inscrição do seguinte serviço: Serviço de
Internação Provisória no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório – CASEP Joinville, ofertado
pelo INECES. A plenária aprovou por unanimidade. IV. A Câmara apresentou avaliação e validação dos
pedidos de atualização dos seguintes serviços: Atendimento Socioeducativo em meio aberto - ofertado
pelo CEPE, serviço de habilitação e reabilitação de Pessoas com Deficiência – ofertado pela AJIDEVI,
Serviço de Acolhimento Institucional – ofertado pelo Lar Emanuel e Serviço de Acolhimento Institucional
– ofertado pelo Lar Abdon Batista. Também foi anunciado pela Câmara de Normas a análise criteriosa da
denúncia que havia tido sido feita em desfavor do Lar Emanuel, que apresentou defesa robusta e acatou de
forma global todas as orientações ofertadas, não havendo assim mais motivo para mantê-la em apuração,
sendo de entendimento pelo arquivamento. A plenária por unanimidade deliberou pela sugestão do
arquivamento. Legislação: Foi apresentada Resolução que versa sobre o fluxo de encaminhamento das
denúncias promovidas em desfavor aos Conselheiros Tutelares e foi aprovada por unanimidade. Ainda foi
definido que será elaborado um documento a respeito de confidencialidade da documentação enviada aos
conselheiros de direito pelo CMDCA, ligados aos assuntos do conselho estritamente. Políticas Básicas e
Diagnóstico Social: I. Conselheira de Direitos Samara foi nominada como coordenadora da Câmara. II. A
Conselheira Eliene Informa que houve a primeira reunião da Comissão Intersetorial do PMASE, sendo
eleita uma coordenadora, Sra. Rubia Lorena Rodrigues, assistente social do Serviço de Medidas



Socioeducativas em Meio Aberta do CREAS 02. A primeira reunião foi um momento de apresentação do
grupo e de contextualização do motivo da criação da Comissão. III. Repasse reunião do Comitê Gestor da
implantação da Escuta especializada e depoimento especial – solicitação de alteração na Resolução
08/2020 – CMDCA, de 29 de maio de 2020: Inclusão na composição do comitê representantes da
Secretaria de Proteção Civil 02 representantes da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública e do 8º
Batalhão de Polícia Militar. Inclusão como convidados do Comitê, representante da Delegacia de Proteção
a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso – DPCAMI, da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e
da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.
Formação Continuada: I. Foi levada ao conhecimento da plenária que a Conselheira de Direitos Denise
foi nomeada como Coordenadora da Câmara de Formação Continuada. II Feita divulgação dos eventos
alusivos ao Dia 18 de Maio – Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual: Roda de
conversa, a ser realizada no dia 18/05/2021, organizada pela SAS, apesar de ser um evento fechado foi
disponibilizado vagas para participação de conselheiros do CMDCA e representantes de entidades
registradas e 16ª Edição da Escola da Rede, a ser realizada no dia 26/05/2021, pelo CMDCA. Será
transmitida ao vivo, no canal do CMDCA no Youtube. III. Repasse de reunião com Elair, da ADHO/SGP,
sobre proposta de parceria com a Escola da Rede, na realização de formação com os atores do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. A câmara esta estudando a proposta apresentada e logo
que tiver encaminhamentos será comunicado a plenária. Articulação com Conselho Tutelar: I.
Comunicado a plenária a escolha de Claudia Molina como a coordenadora da Câmara de Articulação com
Conselho Tutelar. II. Informado que o CT juntamente com sua Coordenação Administrativa, estão
buscando junto a Gestão do Trabalho da SAS, um cronograma de capacitações, que atendam a necessidade
dos conselheiros tutelares. A câmara ficou responsável por acompanhar este processo e repassar esta
demanda a Câmara de Formação Continuada a fim de também contribuir nas capacitações. III. Referente
ao Zoneamento escola, o Conselheiro Tutelar Willians informa que no momento a proposta não atende a
necessidade das famílias, que há a possibilidade de reavaliação e atualização do modelo atual. Para tanto,
fica acordado que o CT ira questionar a Secretaria de Educação e Conselho Municipal de Educação se está
em pauta a atualização do zoneamento. Posteriormente ira encaminhar ao CMDCA Ofício solicitando
apoio e providências. 5. Considerações Finais e Encerramento: Nada havendo mais a tratar, a Presidente
deu por encerrada a reunião. Eu, Ana Carolina de Castro Freitas 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 disponibilizada no site da Prefeitura de Joinville.
 
 

 

Eunice Butzke Deckmann

Presidente do CMDCA

 

 

Robson Richard Duvoisin

1º Secretário
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