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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA

ATA Nº 08

REUNIÃO ORDINÁRIA

 

No décimo segundo dia do mês de agosto 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.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 doss Santos,
Monica Bublitz Monich, Robson Richard Duvoisin, Alana Cristina de Almeida Nogueira, Luiz Eduardo
Polizel Morante, Denise Angela Mastroeni, Josué Refatti, justificou ausência: Samara Braun, Adriana
Piola Tealdi. Não governamentais:.Eunice Butzke Deckmann, Neide de Sena Lima, Douglas Christian
Jung, Jayne Jocelia dos Santos Prescendo, Janaina Marceli Siewerdt Barbosa, Emerson Ramos Winter,
Jaqueline Aparecida Nascimento, Elaine Villalba, Haidy Rosanne Grigull, Silvia Natalia Torrecija
Rodrigues, Noeli Teresinha Chagas, Claudia Cardoso Molina, Ana Carolina de Castro Freitas Santos,
Karla Flores de Lima, Jurema Aparecida Melo, Fernanda Muller, Fabricia Regina da Silva. Conselheiros
Tutelares:. Cristovão Petry, Gisele Reichert da Silva, Priscila Gonzaga Espindola Luz, Soraya Francine
Ferreira Pacheco, Willians Odia.Secretaria Executiva: Responsável Técnica, Juçara Ferreira Berta
Santana e o Agente Administrativo, Rogério Gonçalves. Convidados: Luiza Helena – CASEP, Michele
APAE, Daniele Cunha, Ana Lúcia. Constando quorum suficiente para a Reunião, sendo 24 conselheiros
presentes e 13 apto a votar, a Assessora Técnica Juçara informa a Presidente para início dos trabalhos. A
presidente saúda a todos e prossegue com a leitura da convocação.1. Sindicância investigatória n.46/19
(denúncia contra conselheiro tutelar – análise e deliberação). A Controladoria Geral do Município de
Joinville - CGM, enviou o Relatório conclusivo da Sindicância Investigatória n.46/19, para deliberação do
CMDCA. Para tanto, algumas partes do relatório foram lidas, considerando que o teor já havia sido
encaminhado previamente para os conselheiros de modo que tomassem conhecimento. Havendo quórum
qualificado para a votação, o processo foi dividido em dois momento, inicialmente foi apresentado as
opções A, B e C, conforme descrito no Relatório Conslusivo, esta votação foi dada com maioria absoluta
dos conselheiros aptos ao voto presentes na plenária, sendo deliberado a escolha da opção "C": Instauração
de processo administrativo disciplinar, para os seguintes casos: 1. Caso "ouvidoria 1", 2. Caso "ouvidoria
2", 3. Caso "acolhimento" e 4. Caso "Tramontin". A segunda votação foi para quais casos deveria ser
aberto o PAD, tendo realizada votação caso a caso, a maioria absoluta dos conselheiros aptos ao voto
presentes na plenária, votaram para aplicação do PAD para os 4 casos apresentados. 2. Leitura de
documentos – distribuição e encaminhamentos: Memorando SEI nº 9782595/2021: versa sobre
resposta dada pela Secretaria de Educação ao CMDCA referente a denúncia de falta de acessibilidade da
Escola Agrícola Carlos Heins Funke. O documento informa que a empresa contratada abandonou as
atividades e que está em Processo de Apuração de Responsabilidade. Estão analisando como será feita a
conclusão da instalação da plataforma de forma legal. No momento, desenvolveram um projeto de rampa
para garantir a acessibilidade ao primeiro pavimento da Escola. Alteração de conselheiros no CMDCA:
Leitura de E-mail, de 09/08/2021, do Conselheiro Thiago Antonio Fagundes de Oliveira, que renunciou
sua vaga e como Presidente da OSC Associação de Apoio dos Surdos de Joinville e Região, a qual
representa também abdica da vaga da instituição. Leitura do Ofício do Hospital Infantil Jesser Amarante,
de 11/08/2021, que informou o aceite da convocação da Senhora Neide de Sena Lima para compor a atual
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gestão do CMDCA na condição de conselheira suplente. Leitura do Ofício SEI n. 0010064725/2021-
SESPORTE.NAD, de 09/08/2021, que solicita a substituição da conselheira Andréria Fernanda Moletta,
por Marjorie Battistella. Colocado em votação, aprovada as substituições. Ofício CEDCA/SDS
n.069/2021, de 27/07/2021: convida o CMDCA para participar do Seminário do Pacto Nacional pela
Primeira Infância – Região Sul, que ocorrerá em 19/08/2021, pela plataforma youtube. A presidente
Eunice irá participar representando o Conselho. Lido o documento e solicitada ampla divulgação por parte
dos Conselheiros. Ofício 08/2021/FME, de 02/08/2021: o Fórum Municipal de Educação solicita a
indicação de representantes do CMDCA para compor nova gestão. Aprovada a indicação das conselheiras
Heidy Rosanne Grigull e Janaina Marceli Siewerdt Barbosa. Ofício SEI n. 9819902/2021 –
SES.UVS.ESF: solicita a indicação de 02 membros (titular e suplente) para integrar o Comitê Municipal
de Prevenção ao Óbito Materno, Infantil e Fetal de Joinville (SUPERA), as reuniões serão trimestrais. Foi
deliberado que a secretaria executiva faria contato com as conselheiras do CMDCA, representantes da
Saúde, para que possam participar do Comitê representando o CMDCA. Informativos Vigilância
Socioassistencial da SAS: Dada a informação da disponibilização de dados, por intermédio de
Informativos em Dados, elaborados pela Vigilância Socioassistencial da SAS, contendo indicadores dos
trabalhos que foram executados pela Secretaria de Assistência Social. A secretaria executiva irá repassar
os Informativos para as entidades e conseheiros que solicitarem. CMDCA nas redes sociais: Foi
informado que a conselheira Samara, organizou um formulário para preenchimento dos conselheiros de
direitos (titulares e suplentes), para publicar nas redes sociais, a fim de divulgar o CMDCA e seus
representantes. O destaque presumiu a importância de dar visibilidade e nominar quem são os
Conselheiros. Este é o link para preenchimento https://forms.gle/RMRRc29RFiAj9SZcA. 3. Atividades
da Mesa Diretora:. A Presidente do CMDCA informou sobre sua participação reunião na Secretaria de
Educação, realizada no dia 04/08/2021, para tratar do Edital de cadastro para Educação Infantil. Informou
que a Secretaria de Educação está adotando estratégias para viabilizar e ofertar o maior número de vagas
para os munícipes. Solicitou apoio do Ministério Público, do CMDCA, das Associações de Pais e
Professores, da Rede Socioassistencial para que todas as crianças tenham garantido o direito a educação.
4.Momento do Conselho Tutelar: O Conselheiro Willians promoveu uma apresentação dos dados de
atendimentos ofertados pelos três Conselhos Tutelares, realizados no mês de julho e primeiros dez dias de
agosto. 5. Relatos e Pareceres das Câmaras Setoriais: I. FIA: Karla apresentou a análise feita em
relação a prestação de contas do FIA referente ao mês de julho/2021. Colocado em votação, aprovado por
unanimidade. II. Normas e Registros: A Conselheira Silvia fez a leitura dos Pareceres da Comissão em
relação aos pedidos de registros e inscrições das seguintes Entidades: CIREJ – Viver Ecoterapia, pedido de
registro da Entidade e inscrição do Serviço, Parecer favorável. Universo Down, pedido de renovação de
registro e atualização da inscrição. Parecer favorável. Associação de para Recuperação de Alcóolatras e
Toxicômanos III. Legislação: Foi apresentada a Resolução de Criação das Comissões com novas funções
e nomenclaturas. Lembrando que foi encaminhada antecipadamente,por e-mail, para todos os
conselheiros. Aprovada por unanimidade. IV Políticas Básicas e Diagnóstico Social: Foi apresentado o
conteúdo da reunião com Fabiane Suel a respeito da notificação das violências e as propostas para
trabalho. Sugestão de ser feito um GT de estudos para verificar a real necessidade do município, se fluxos
e protocolos. Aprovado por unanimidade V. Formação Continuada: Foram apresentadas as evoluções a
respeito da reformulação da proposta de trabalho da Escola da Rede. Aprovado por unanimidade. VI.
Criança e Adolescente: Foi informado que a câmara participará da próxima sessão ordinária da Câmara
Mirim, a ser realizada no dia 30/08/2021, as 15h, no plenário da Câmara de Vereadores de Joinville. A
respeito da mobilização para participação das crianças e dos adolescentes seguem exitosas. Também foi
anunciado a atualização das redes sociais que versam sobre o CMDCA. Aprovado por unanimidade. VII.
Articulação com Conselho Tutelar: Informado que a Câmara está em fase de estudo sobre a central de
regulação e o Disque 125. 6. 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

https://forms.gle/RMRRc29RFiAj9SZcA
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Presidente do CMDCA

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Eunice Butzke Deckmann, Usuário
Externo, em 08/09/2021, às 09:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010363300 e o código CRC 76AAB6CF.
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