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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  - CMDCA

ATA Nº 09

REUNIÃO ORDINÁRIA

No nono dia do mês de setembro 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 https://meet.jit.si/reuniaordinariaCMDCA, 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: Monica Bublitz Monich, Robson
Richard Duvoisin, Alana Cristina de Almeida Nogueira, Luiz Eduardo Polizel Morante, Denise Angela
Mastroeni, Fernanda Cristina Spiller, Valquíria Aparecida Duarte, Eliene de Jesus Figueredo Souto Meyer
Moro, Marjorie Battistella, Marcela Bona. Justificaram ausência: Jaciane Geraldo dos Santos, Samara
Braun. Não governamentais: Eunice Butzke Deckmann, Douglas Christian Jung, Jayne Jocelia dos
Santos Prescendo, Janaina Marceli Siewerdt Barbosa, Emerson Ramos Winter, Jaqueline Aparecida
Nascimento, Haidy Rosanne Grigull, Silvia Natalia Torrecija Rodrigues, Noeli Teresinha Chagas, Ana
Carolina de Castro Freitas Santos, Jurema Aparecida Melo, Fernanda Muller, Fabrícia Regina da Silva.
Justificaram ausência: Neide de Sena Lima, Claudia Cardoso Molina, Karla Flores de Lima.
Conselheiros Tutelares: Cristovão Petry, Gisele Reichert da Silva, Priscila Gonzaga Espindola Luz,
Vanessa Giovanella, Élton Hildebrand. Secretaria Executiva: Responsável Técnica, Juçara Ferreira Berta
Santana e o Agente Administrativo, Rogério Gonçalves. Convidados: Lilian Leite Carneiro Celestino
(AMA), Naiara Francine Borges (RENAPSI), Rose Guerezzi (FAROL-PPAC), Claudia Mary Dreher
(FAROL), Simone Nascimento (PPAC), Cibele Kariny de Laras Alves Pinto (RENAPSI), Thalissa
Cavejon (RENAPSI).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
e informa que aquela reunião ordinária seria transmitida pela plataforma Youtube, objetivando a
transparência, licitude e ampla divulgação das tratativas acerca dos direitos das crianças e adolescentes de
Joinville. 1. Leitura de documentos – distribuição e encaminhamentos: I. Ofício SEI Nº
0010159491/2021- E.M.Carlos Heins Funk , o Conselho Municipal de Educação respondeu ofício dando
saber que está acompanhando a situação do mencionado educandário e que várias medidas foram adotadas
para sanar os problemas estruturais e de manutenção adequado para o funcionamento. Relatadas, as
alterações foram lidas para plenária tomar conhecimento. II. Oficio 029/2020 – Cts 1,2,3 – Mudança de
Presidentes dos Cts, foi lido o Ofício nominando os novos coordenadores dos 3 Conselhos Tutelares de
forma reiterada, considerando que na última ordinária a alteração já havia tido sido elencada. 2.
Atividades da Mesa Diretora: A Presidente do CMDCA anunciou a realização de reunião com a
Gerência de Procedimento Administrativo Disciplinar – SEGOV/PAD sobre os trâmites de documentos,
encaminhamentos e afins, referente a denúncias contra conselheiros tutelaress que são comunicados ao
CMDCA, com o objetivo de transparência e clareza no processo. Também destacou a participação em
reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança, que
iniciou uma nova gestão neste ano, sendo que a presidente Eunice e o Conselheiro Douglas representam o
CMDCA nesta comisão. Por fim e como atividade desenvolvida pela mesa Diretora, a presidente do
CMDCA anunciou sua participação no Seminário que tratou da Adesão por parte dos integrantes do SGD
ao Pacto da Primeira Infância. 3. Momento do Conselho Tutelar (5 minutos por CT) Não houve
apresentação dos dados por parte dos Conselhos Tutelares. 4. Apresentação do Programa Prefeito
Amigo da Criança (10 minutos). A Articuladora do Programa, Simone Nascimento, destacou que o
objetivo do programa é monitorar todas as ações que são realizadas em âmbito municipal em prol da
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criança e do adolescente. O Programa é dividido em três mapas: políticas sociais, conselhos de direitos e
plano da Infância e Juventude e a metodologia engloba o encaminhamento aos entes que compõe a rede de
proteção da criança e do adolescente de questionários acerca das atividades que desempenham e que após
o preenchimento são colocados na plataforma. Destacou que basicamente e em todas as participações da
Prefeitura Municipal de Joinville houve o monitoramento das ações e a partir deste monitoramento dos
questionários que a Comissão delineia a necessidade de alterações, aprimoramentos, otimizações e afins.
Acaso haja a execução por parte do SGD nos próximos dois anos, em 2023 o município receberá um
prêmio como forma de incentivar a continuidade das boas práticas. 5. Apresentação do Programa O
Farol (10 minutos) A Coordenadora Cláudia Dreher fez a apresentação do Programa. Se trata de uma
proposta do atual Governo, com objetivo de conexão entre a sociedade civil, o poder público e algumas
empresas que pretende auxiliar na elaboração de projetos, com vistas a sustentabilidade. O Programa é
imbuído do sentido de prestar auxílio para elaboração do projeto de captação de recursos, gestar os
projetos sociais através das leis de incentivo, estabelecer parcerias com universidades para realização de
projetos de extensão, estruturar banco de voluntários para atuarem em situações de calamidade e ainda,
registrar empresas com responsabilidade social. Funcionará em espaço cedido pela Prefeitura Municipal
de Joinville. 6. Relatos e Pareceres das Comissões: I. Orçamento e Finanças/Fundos Oficio SEI Nº
0010243643/2021 – Plano de Aplicação da LOA 2022, apresentado o Plano de Aplicação da LOA 2022,
não havendo questionamentos, aprovado por unanimidade em Plenária. II. Normas e Registros: A
Comissão apresentou a seguinte pauta: Atualização de Inscrição: Associação Acolher Jardim Paraiso (90)
– Serviço: 0.2.1 -Contra Turno Acolher I Dom Bosco- Instituto Joinvilense de Educação e Assistência
Social (23) - 23.1.1 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 23.9.1 Programa Jovem
Aprendiz. Sesporte– Secretaria de Esporte (26) Gov. - 26.2.1 Programa de Iniciação Desportiva – PID.
ESPRO (55) - 55.9.1 Programa de Socioaprendizagem, 55.9.2 Programa de Promoção da Integração ao
Mundo do Trabalho. 55.9.3 Projeto Despertando Saberes – Aprender e Transformar. CENEF (13) -
3.2.2.1Serviço Assistencial Multiprofissional Destinado a Criança Adolescente e Família. Renovação de
Registro: ESPRO (55) Inscrição Nova: Dom Bosco- Instituto Joinvilense de Educação e Assistência Social
(23) - 23.1.2 Projeto Geração 2030. Secretaria de Saude (9) - 9.2.2.1 Serviço Ambulatorial de
Atendimento Multidisciplinar Especializado – Naipe. Registro e Inscrição Provisório: Fundação Tenis e
Cidadania Joinville (102). Lida todas as atualizações e emissões de novos registros e inscrições, foi
aprovado todo o teor em bloco e por unanimidade. III. Participação da Criança e do Adolescentes
Reunião na Câmara Mirim – CVJ, A presidente Eunice e o conselheiro Emerson, participaram da plenária
ordinária da Câmara Mirim, no mês de agosto, com intuito de apresentarem o CMDCA e a Comissão de
Participação da Criança e do Adolescente, e aproximar os Vereadores Mirins do CMDCA. Emerson
relatou que a Comissão está em estudo sobre o uso de imagem e voz dos adolescentes. IV. Articulação,
Educação e Política A Comissão apresentou proposta de Resolução de criação da Comissão Intersetorial
para Acompanhamento da Rede de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes em Joinville,
que foi aprovada por unanimidade V. Legislação A Comissão apresentou proposta de Resolução que
normatiza os plantões e sobreavisos dos Conselhos Tutelares de modo a dar publicidade aos números de
contato que podem ser acionados em casos de emergência como também qual Unidade de Conselho
Tutelar atuará em determinada localidade. Em decorrência de algumas divergências em relação ao
conteúdo da resolução apresentado pela Comissão, divergências essas apontadas pelo Colegiado do CT
que solicitou alteração, foi definida a necessidade de nova reunião para dirimir a respeito das alterações
apontadas e solicitadas. Talreunião será agendada pela Comissão de Legislação. 7. 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
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Documento assinado eletronicamente por Eunice Butzke Deckmann, Usuário
Externo, em 22/09/2021, às 12:01, 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 0010520741 e o código CRC 3AB91588.
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