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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA
 

ATA Nº 11 REUNIÃO ORDINÁRIA

No décimo primeiro dia do mês de novembro 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: Izaura Rodrigues da Fonseca
Krammel,Monica Bublitz Monich, Robson Richard Duvoisin, Alana Cristina de Almeida Nogueira, Luiz
Eduardo Polizel Morante, Vivianne Samara Conzatti, Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer Moro,
Adriana Piola Tealdi, Josué Refatti.Justificaram ausência:Fernanda Cristina Spiller.Não governamentais:
Douglas Christian Jung, Jayne Jocelia dos Santos Prescendo, Janaina Marceli Siewerdt Barbosa, Jaqueline
Aparecida Nascimento, Elaine Villalba, Haidy Rosanne Grigull, Noeli Teresinha Chagas, Ana Carolina de
Castro Freitas Santos, Karla Flores de Lima, Jurema Aparecida Melo, Fernanda Müller.Justificaram
ausência:Eunice Butzke Deckmann,Silvia Natalia Torrecija Rodrigues. Conselheiros Tutelares: Cristiana
Mendes Fernandes Schmoeller, Coordenadora CT Vanessa Giovanella. Convidados: Lilian Leite (AMA),
Amanda (GERAR), Guilherme (CASE), Vanessa Metz Kozeker (NAIPE).Secretaria Executiva:
Responsável Técnica, Juçara Ferreira Berta Santana e o Agente Administrativo: Rogério Gonçalves.
Havendo quórum suficiente para a Reunião, a Assessora Técnica Juçara informa a Presidente para início dos
trabalhos. Na ausência da presidente, o secretario Luiz Morante saúda a todos e explica que a presidente esta
ausente por motivos de agenda de trabalho e prossegue com a leitura da convocação, informa que a reunião
ordinária está sendo 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 0010963931/2021 – SED.NAD – Resposta da
Secretaria de Educação de Joinville, sobre a inserção dos profissionais de Serviço Social e Psicólogos nas
escolas do municipio, comunicando qual a atual situação referente a implementação do programa nas
escolas. O CMDCA continuará acompanhando o processo de implementação da Lei. II. Comissão do PETI
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil): Foi informado que o CMDCA está integrando a Comissão
do PETI, sendo representado pelas conselheiras do CMDCA Fernanda e Jayne. Fernanda fezo repasse da
última reunião sendo que está sendo discutido o protocolo de atendimento, assim que for finalizado será
encamnhado para apreciação do Cosnelho. 2. Atividades da Mesa Diretora: Robson, secretário do CMDCA
anunciou a realização de reunião no CONSEG Espinheiros e Comasa ( Conselho Municipal de Segurança
dos bairros Espinheiros e Comasa), para tratar de estratégias para a rede de proteção de crianças e
adolescentes. Foi relatado também que, Robson e Eunice, estiveram na Rádio Cultura do município e
também no canal de televisão Brasil Esperança, em ambos com o objetivo de divulgação do Edital do FIA.
Robson também colocou em votação a proposta da diretoria de fazer uma menção honrosa para pessoas
físicas e jurídicas que se destacarem em ações de apoio ao CMDCA e a Política da Criança e do Adolescente
em Joinville. Estando os conselheiros de acordo com a proposta, Robson coloca em votação que o Instituto
Martinelli Solidariedade, seja o primeiro a receber a homenagem, justificando todoo suporte técnico e
jurídico por parte do Instituto para a elaboração do Edital do FIA, mencionando a Advogada Elisângela
Cristina Venturini que esteve em diversas reuniões, fazendo estudos e orientações quanto ao FIA. Em
votação, aprovado por unanimidade. A homenagem deverá ser feita no dia do 18/11/2021, no Lançamento do
FIA. 3. Momento do Conselho Tutelar: Não houve apresentação dos dados por parte dos Conselhos
Tutelares. 4. Comissão Especial do Edital do FIA: Robson fez o convite para os presentes do Evento de
Lançamento Oficial do Edital do FIA que será no dia 18/11/2021, na Cúria Diocesana de Joinville, no dia
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18/11/2021 as 17:00 hs, e contará com presença de autoridades, Organizações da Sociedade Civil, empresas
e destinadores. Pede que haja o esforço na participação dos conselheiros no evento. Também informou que a
comissão elaborou a minuta de Resolução para definir os eixos e valores, bem como para solicitar a
elaboração do edital de Chancela para a SAP – Secretaria de Administração e Planejamento. Também está
sendo feita a minuta de Resolução para definir os critérios para projetos governamentais. Explica que no caso
dos governamentais, não é necessário a elaboração de Edital de chamamento público, uma vez que este serve
para parcerias entre público e privado e no caso de projetos governamentais apenas uma resolução pode dar
conta de fazer as orientações e definir os critérios. As minutas deverão ser validadas pela Comissão do FIA e
posteriormente deliberadas em reunião plenária. Sendo que devido aos prazos, deverá ocorrer uma reunião
extraordinária do CMDCA, por convocação da Presidente da Gestão 2021- 2023, no dia 25/11/2021, as 8:30
hs, por vídeo conferência para deliberação dessas minutas. A secretaria Executiva deverá enviar maiores
informações com link e pauta com antecedência, mas já fica registrada a data e o horário. 5. Plano de ação
das Comissões 2022: Juçara explica que o CMDCA deverá elaborar o Plano de ação para o ano de 2022,
devendo contemplar ações com previsão de gastos com base nos objetos descritos na LOA/LDO, com
definição de valores, prazos e responsáveis. A Secretaria Executiva irá enviar a todas as comissões o plano
de ação de 2021 e um modelo para ser usado no Plano de ação de 2022. Todas as comissões devem se reunir
para elaborar sua parte e apresenta-la em reunião ordinária do mês de dezembro/2021. 6. Relatos e
Pareceres das Comissões: I. Legilação – A coordenadora do CT e integrante da Comissão, Vanessa,
apresentou a Minuta de Resolução referente a suplência de conselheiros tutelares, ela justificou que a minuta
se deve a necessidade de fazer uma lista de critérios para a contratação de suplentes quando houver
necessidade dos mesmos, tendo em vista que o processo é muito moroso e ineficaz, sendo necessário fazer
um pré chamamento, para otimizar as contratações. Foi colocado em Votação e aprovado pelos conselheiros
presentes. II. Comissão do FIA – A Coordenadora Karla fez a prestação de contas do mês de Março/ Maio/
Agosto/Setembro/2021. Toda a movimentação e extratos bancários estão disponíveis para esclarecimentos.
Foi feita a votação de aprovação da prestação de contas e aprovada pelos conselheiros presentes. A comissão
anunciou que estão elaborando um material de Campanha para o FIA. III. Normas e Registros – A assessora
técnica Juçara informou que a comissão esta passando por uma reformulação, está sendo elaborada uma
minuta de atualização da Resolução n.06/2021/CMDCA e solicita que seja incluída na pauta da Reunião
Extraordinária que acontecerá no dia 25/11/2021. A plenária aprovou a inclusão desta pauta na referida
reunião. Robson informou que muitas instituições estão procurando o CMDCA para informações sobre o
Edital do FIA e como fazer suas inscrições no CMDCA. IV. Articulação, Educação e Política – Juçara
informou que houve dificuldades dos conselheiros se organizarem na atual configuração da Comissão, sendo
proposto uma alteração desta Comissão. Foi apresentada uma Minuta de Resolução a qual altera esta
Comissão, dividindo-a em duas outras comissões: 1. Articulação e Educação e 2. Políticas Públicas, na
minuta também fica descrito as atribuições de cada Comissão. Colocado em votação, foi aprovada pelos
conselheiros presentes. 7. Considerações Finais e encerramento: O Conselheiro Robson fez o repasse de
como foi a Live com participação de crianças e adolescentes realizada pelo Youtube no dia 26/10/2021,
intitulado como Mitos do ECA: Verdade X Consequência, a titulo de informe foi anunciado que no dia
24/11/2021 o conselheiro Robson e o conselheiro tutelar Alcídes irão participar de uma roda de conversa
com o mesmo tema, na sede do CMDCA com os adolescentes usuários do CREAS 2 – Serviço de
convivência de Medidas Socioeducativas. Nada havendo mais a tratar, o Sr Luiz Morante vice-presidente por
encerrada a reunião. Eu Janaina Marceli Siewerdt Barbosa, Secretaria do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, lavrei esta ata que, após aprovada pelos conselheiros do CMDCA, será inserida
no sistema eletronicamente pela presidente, e disponibilizada no site da prefeitura de Joinville.

 

 

Eunice Butzke Deckmann

Presidente do CMDCA

Documento assinado eletronicamente por Eunice Butzke Deckmann, Usuário
Externo, em 07/12/2021, às 08:30, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0011316177 e o código CRC 0CDF8B9A.
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