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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA

                                                                           ATA Nº 24 - REUNIÃO ORDINÁRIA

No oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, 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, presencial no
mesmo endereço citado acima, por convocação da Presidente da Gestão 2021-2023. A Secretaria-Executiva
conferiu os presentes, sendo os seguintes registros de participantes Governamentais: Izaura Rodrigues da
Fonseca Krammel, Robson Richard Duvoisin, Tatiana de Oliveira Silva, Luiz Eduardo Polizel Morante, Denise
Angela Mastroeni, Eliene de Jesus Figueredo Souto Meyer Moro, Mariza de Moura Arent, Samara Braun,
Karla Alessandra Cidral, Inelore Jansen, Justificou ausência: Monica Bublitz Monich, Fernanda Cristina
Spiller, Marjorie Battistella, Não governamentais: Douglas Christian Jung, Janaina Marceli Siewerdt
Barbosa, Emerson Ramos Winter, Elaine Villalba, Francisco Carlos Brunken Filho, Daniela Kinas Cardoso,
Analucia Pinto Ferreira Olah, Jurema Aparecida Melo, Justificou ausência: Leticia Helena da Maia,
Fernanda Muller.Conselho Tutelar 1: Aparecida Girardi Meurer. Conselho Tutelar 2: Cristiana Mendes
Fernandes Schmoeller. Secretaria Executiva: Vanessa Cristofolini (Técnica), Rogério Gonçalves (Agente
Administrativo). Convidados / Participantes: Eder Viana (MP), Leidjane Moraes (GERAR), Vanessa Metz
(NAIPE), Valéria Lima (NAIPE), Lilian (AMA). Contagem de Quorum, havendo quórum suficiente para a
Reunião, Sr Luiz, na ausência justificada da presidente deu início aos trabalhos e passou a palavra ao Sr
Robson para leitura dos documentos. 1.1 - Memorando SEI n. 0013823542/2022, 05/08/2022- troca de
representante pela SECULT - altera os representes da Secretaria de Cultura Titular Mariza de Moura Arent e
a Suplente Lilian Marina Milani. Realização da acolhida as novas conselheiras 1.2 - Ofício SEI n.
0013827826/2022, 05/08/2022 - Confirmação da Secretaria de Assistência Social de participação na reunião
de validação do fluxo e protocolo da Escuta Especializada. Ofício SEI n. 0013870276/2022, 10/08/2022 -
Confirmação de Participação da Secretária de Saúde, Ofício SEI n. 0013923985/2022, 15/08/2022 -
Confirmação de participação Secretaria de Educação Breve relato sobre os trabalhos e processos de
validação. 1.3 - Ofício SEI n. 0013839749/2022, 08/08/2022 - Convite a Sra Eunice Butzke Deckmann e o
Sr Robson Duvoisin para apresentar o Edital de Chancela na reunião do Prefeito Amigo da Criança, ocorreu
em 25/08/2022. Robson por estar em viagem realizou um vídeo para apresentação e a Técnica Vanessa
participou. 1.4 - E-mail, 08/08/2022 - Comunica a Realização de Correição Ordinária nas promotorias de
Justiça da Comarca de Joinville - nos períodos de 15 a 19 de agosto dá 1ª a 12ª Promotorias de Justiça e de
29 agosto a 1 de setembro da 13ª a 23ª Promotoria de Justiça: a corregedoria - geral fica a disposição para
receber qualquer informação acerca do trabalho ministerial. A informação foi enviada por e-mail para os
conselheiros antecipadamente. 1.5 - G-mail, 11/08/2022 - Ofício 0721 - 23ª Gerência de Educação, troca
de integrante para o comitê de escuta especializada, passa a representar a Gerência de Educação Sra. Adriana
Lima Moraes e a Sra. Maristela Paz Correa Felipe. 1.6 - Ofício SEI n. 0013906107, 12/08/2022 -
Adequação de Conselheiro Secretaria de Educação Titular: Janelize Cristina Fernandes Suplente Eliene de
Jesus Figueiredo Souto MEyer Moro. 1.7 - G-mail, 12/08/2022 - Demonstrativo Semanal de Vagas das
Instituições de Acolhimento de Joinville  - Rede Infantojuvenil. 1.8 - Ofício SEI n. 0013926357/2022 -
Memorando SEI n. 0013923429, 15/08/2022 - Pedido de Análise Regimento Interno Conselho Tutelar,
Orientação e solicitação de Legislação. Após retorno agendada reunião de Legislação e convite para que o
Conselho Tutelar participe. Esse processo corre desde 2021. 1.9 - E-mail, 17/08/2022 - Instituto Elisabeth
Randon - Inauguração Florescer Femax. 1.10 - E-mail, 22/08/2022 - Formalizar o convite para a
participação de uma conselheira do CMDCA no Grupo de Trabalho para implantação da Pnaisari ( Política
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Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei) em Joinville. Sugestão
conselheira Ana Carolina -  Objetivo a inclusão dessa população no Sistema Único de Saúde – SUS,
organizando e ampliando o acesso aos cuidados em saúde, privilegiando as intervenções intersetoriais e
articulando as diversas políticas públicas. 1.11 - Ofício SEI n. 0014029007, 23/08/2022 - Convite para o
evento de implantação do Cartão de Benefício Eventual de Auxílio Alimentação.  24/08/2022 às 10h.
Justificado aos conselheiros que o convite não chegou a tempo para compartilhar com os mesmos. 1.12 -
Ofício SEI n. 0014026644/2022 SAS, 23/08/2022 - Alteração de representante da SAS para integrar a
Comissão Intersetorial para Acompanhamento da Rede de Acolhimento Institucional de Crianças e
Adolescentes em Joinville, passa a participar a servidora Patricia Luzia Joham Teochi. 1.13 - Ofício n.
0183.2022/APAE - troca de conselheira em substituição a Sra Silvia Natália Torrecija Rodrigues passa a
participar a Sra Daniela Kinis Cardoso. 1.14 - Ofício n. 0446/2022/04PJ/JOI - Inquérito Civil n.
06.2022600001032-5 - informações sobre aprovação do regimento interno do CT, comunicação de novas
instituições, sipia CT. Robson acrescenta que o SIPIA CT já foi instalado a alguns anos e que inclusive já
recebeu recurso, na ocasião foi realizada uma força tarefa para inclusão das instituições no sistema, informando
que dessa forma o CT pode direcionar os seus encaminhamentos. Mas que esta não trata-se apenas das que
estão registradas no CMDCA. Cristiana do Conselho Tutelar, relata que o conselho alimenta a medida o
sistema à medida que são recebidas as informações. Robson reforça que é importante rever o cadastro,
questionando a possibilidade de emissão de relatório para verificação. Cristiana irá verificar e encaminhar os
dados para o conselho. Vanessa informa que quando novas instituições são inseridas a informação é
encaminhada para o conselho e atualizada a informação na página do CMDCA no site da prefeitura.. 1.15 - E-
mail, 24/08/2022 - Desistência da APADI na participação do Edital FIA 004/2021/PMJ - Abertura de
conta bancária, a instituição informa que não condições de arcar com as taxas bancárias para participação no
referido edital. Ofício SEI nº 0014040468/2022, 24/08/2022 - SAP.CVN - Projeto "APADI Joinville:
Informática é Inclusão" - Associação Para desportiva de Deficiência Intelectual de Joinville - APADI. Luiz
realizou esclarecimentos sobre o ocorrido, informando que o município não tem como dirimir sobre o tema.
1.16 - E-mail, 25/08/2022 - Expo Aprendizagem, convite para participação no dia 21/09/2022, o evento
unirá a exposição dos trabalhos dos Jovens Aprendizes com workshops, interação e confraternização.
Acordada a participação dos conselheiros Robson, Francisco, Izaura 1.17 - E-mail, 25/08/2022 -
Confirmação da Associação Ecos da Esperança em reunião para validação do Plano de readequação da
instituição. Robson relata que ocorreu nesta semana, estava presente a comissão de normas, e foram realizadas
algumas adequações o que impactará nas orientações para inscrição no conselho. 1.18 - Errata SEI
001405866/2022 - SAS.UAC, 25/082022 - Correção do valor extenso publicado na Resolução n. 23 de
07/07/2022 do CMDCA. onde se lê um milhão e 500 mil, leia-se um milhão. 1.19 - E-mail, 26/08/2022 -
Demonstrativo Semanal de Vagas das Instituições de Acolhimento de Joinville -  Rede Infantojuvenil.
1.20 - Ofício 0380/2022 - PA 09.2018.00008597-1, 26/08/2022 - Solicitação da 17ª Promotoria,  solicita
informações sobre o Plano Operativo que trata o anexo II da Portaria MS n. 1082/2014, no prazo de 15
(quinze) dias. Trata da Política de saúde (PNAISARI). Apresentado o Plano para conselheiros e informado
que o acompanhamento da temática já está sendo feito pelo Comitê de acompanhamento do PMASE. 1.21 -
Email - 30/08/2022, ESPRO - Olá famílias, chegou uma oportunidade para jovens de 14 à 24 anos que
desejam ingressar no mundo do trabalho. Teremos em nossa região, no CRAS Floresta, o Programa de
Formação ao Mundo do Trabalho, que capacitará adolescentes e jovens para o ingresso em oportunidades. A
formação é gratuita e ocorrerá às sextas-feiras no período da tarde. Se você jovem deseja entrar em uma
oportunidade, porém não sabe como chegar nela, este é o momento!!! Tire suas dúvidas pelo WhatsApp ou
no CRAS nos dias de inscrição. 1.22 - Ofício n. 10310/2022/CVJ, 01/09/2022- Convite para reunião da
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, irá tratar sobre a realidade do abuso sexual e violência contra
crianças e adolescentes em Joinville e as respectivas políticas públicas, ocorrerá em 19/10/2022 às 14 horas.
Acordada a participação dos conselheiros Francisco, Tatiana e Douglas. Vanessa levantará os dados para
serem apresentados e discutidos. Será realizada reunião prévia para leitura dos dados. 1.23 - E-mail,
01/09/2022 - 14ª Conferência Municipal de Saúde de Joinville, considerando que em março de 2023
acontecerá a 14ª Conferência Municipal de Saúde de Joinville, o Conselho Municipal de Saúde de Joinville,
está encaminhando anexo um formulário para captação de sugestões de temas para as pré- conferências e 14ª
conferência municipal de saúde; Solicitamos que a devolutiva do formulário seja realizada até dia 12/09/2022
para que a comissão organizadora possa eleger os temas a serem abordados. Ficaremos felizes em poder
contar com a vossa contribuição Link para sugestões: https://forms.gle/NbVbCC6BAGzeAk8f7 . A
Representante do NAIPE relata as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelo serviço, pela ausência de
profissionais e em especial pela alta rotatividade dos que ali estão, o que passa a prejudicar o atendimento
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prestado às crianças. Robson sugere que seja solicitado explicações ao secretário de saúde sobre a garantia
da regularidade dos servidores. Tatiana acrescenta que esta é uma demanda de todos os serviços da
prefeitura, inclusive nos CREAS. Sugestão de encaminhamento para a comissão de políticas públicas com
previsão de três ofícios: 1) Secretária de Saúde e Assistência, questionamento sobre a rotatividade em serviços
que exigem a construção de vínculos com os profissionais; 2) gestão de vagas para crianças e adolescentes
considerando a prioridade absoluta; 3) casos em que se faz necessário a intervenção precoce. 1.24 - E-mail,
02/09/2022 - Núcleo de Empresas Contábeis da ACIJ - Participação CMDCA no evento - Conforme
conversa realizada na reunião do dia 19/08/2022 na ACIJ, sobre a participação da CMDCA no evento do
Núcleo de Empresas Contábeis e FIESC “IMPOSTO DO BEM: DE JOINVILLE PARA JOINVILLE” que
será realizado no dia 04/10/2022 com início às 14h, Robson informa que a ideia é apresentar os projetos que
hoje se encontram em andamento e convidá-los a acompanhar a fiscalização. 2 – Atividades da Mesa
Diretora. 2.1 - Luiz informa sobre a visita ao CMDCA de Porto Alegre, o objetivo foi conhecer como o
processo é realizado em Porto Alegre. Algumas ideias foram trazidas e serão dialogadas com a SAS, SEGOV
e PGM. 2.2 – Orientação sobre a CIRA, apresentação da plataforma para os conselheiros. Houve um
evento no Farol com a finalidade de apresentar a utilização da ferramenta, foram convidados os supervisores
que realizarão o processo educacional nas instituições, com a apresentação de ferramentas pedagógicas. 2.2 –
Participação na audiência Pública 4ª promotoria de justiça no dia 25/08/2022 - Programa Trabalhando
Juntos. Dr. Eder informou que a audiência está disponível no youtube, que foi o primeiro passo para dar início
ao programa, mais de 400 ofícios foram encaminhados, tratam-se de estratégias do Ministério Públicos para
estimular a aprendizagem, através da articulação entre Ministério do Trabalho, auditores do trabalho e MP, a
idéia é estimular a contratação de jovens em situação de vulnerabilidade e egressos de medidas
socioeducativas. Robson sugere que seja provocado o Município para determinar um percentual de
contratação de aprendizes pelo poder público - administração direta. Sugestão de reunião cojunta para
apresentação do trabalhando juntos 2.3 – Indicação de Conselheiros para compor a comissão de
monitoramento dos Projetos do Fia - Sugestão dos Conselheiros Luiz Morante/ Samara Braun aprovado
pelos conselheiros. Informado que outros conselheiros poderiam se manifestar, desde que não estivessem
recebendo recurso. 2.4 - Ofício para a CGM - Controladoria Geral do Município e SAS - sugestão de
ofício com solicitação de agenda com a CGM, sugestão de inclusão de um profissional do SUAS para
acompanhar os processos de Sindicância do Conselho Tutelar. Robson explica que nos procedimentos de
denúncia contra conselheiro tutelar, porém a preocupação está no fato da ausência de esclarecimentos sobre
as funções do Conselheiro tutelar, considerando essa questão a ideia é que seja solicitado a participação de
um representante da SAS que possa atuar como orientador das dúvidas da comissão. 2.5 - Sugestão de
Relatório Trimestral a ser encaminhado para apresentação ao CMDCA. o objetivo é trazer dados
efetivos sobre a atuação do Conselho Tutelar, Dr Eder corroborou para o tema informando que de fato não é
possível extrair dados dos relatórios que são encaminhados, pois apresentam um declínio no número de
atendimentos. Acordado que será encaminhado para o CT. 3. Proposta do Conselho Tutelar de ações para as
políticas públicas. Cristiana relata que a proposta de levantamento de dados irá fortalecer a proposição de
políticas públicas. Reforça as capacitações que estão sendo realizadas, a última que tratou da LGPD. Solicitou
que fosse promovida capacitação para as instituições sobre o papel do conselho tutelar. solicitou informação
sobre como se dá os processos de sindicância, Robson informa que existe a Resolução 11/2021 que
apresenta os passos para a realização da sindicância. 4. Proposta de criação da Comissão de Avaliação,
Monitoramento e Análise de Dados, acompanhamento do PMIA, integrantes: Aprovado pelo Conselho
por unanimidade com a participação dos conselheiros Francisco a participação de representante da gerência
da unidade de planejamento e gestão, representante da sociedade civil, representante governamental,
representante do prefeito amigo da criança. 4. Apresentação do Serviço de Acolhimento na modalidade
Casa Lar Conselheira Ana Carolina Freitas. Não foi possível realizar por ausência justificada da conselheira.
5. Comissão Especial de Articulação com os Conselhos Tutelares.  Não houve reunião 6. Relatos e
Pareceres das Comissões: I. Orçamento e Finanças/Fundos - Não houve manifestação II. Normas e
Registros - Parecer favorável para registro e inscrição, após realização de visita do ISBE, Renovação de
Inscrição Padre Fachini e CRAS Pirabeiraba. III. Políticas Públicas. Não houve reunião IV. Legislação
solicitada a reanálise do regimento interno encaminhado pelo conselho tutelar, os conselheiros entenderam
haver a necessidade de revisão do regimento por eles. V. Participação da Criança e do Adolescentes:
Tatiane relata que a primeira atividade já estava agendada para Ação nas escolas estaduais. VI. Articulação e
Educação. Está sendo articulado o nome do Sr Luciano Bertiati e sugestão da OAB. Palavra Livre:
Francisco relata que esteve no Gradcia e entendeu necessária a intervenção do Conselho para entrar como
facilitador no processo de entendimento dos atores da SGD no papel do Conselho Tutelar, apontando as
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responsabilidades de cada ator, Cristiana relata que são várias as demandas equivocadas e a que gera maior
transtorno está relacionada ao trato na delegacia. Robson sugere que a comissão de Art. com o CT e
Articulção e Educação pensem em estratégias. 7. Considerações Finais e Encerramento, sem mais para o
momento, a plenária foi encerrada pelo Presidente, que saudou a todos, agradeceu pelo compromisso e
comprometimento dos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a mesma deu 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
Eletrônico de Informações da Prefeitura de Joinville, SEI, assinada eletronicamente pela Presidente, e
disponibilizada no site da Prefeitura de Joinville

Documento assinado eletronicamente por Eunice Butzke Deckmann, Usuário
Externo, em 13/10/2022, às 11:37, 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 0014613677 e o código CRC F1D124F2.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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