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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA

ATA Nº 30 - REUNIÃO ORDINÁRIA

 

No oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois, às oito horas e trinta minutos, de forma remota
através do link, https://meet.jit.si/reuniãoordináriaCMDCA, foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, por convocação da Presidente da Gestão 2021-2023. A
Secretaria-Executiva conferiu os presentes, sendo os seguintes registros de participantes Governamentais: Monica
Bublitz Monich, Robson Richard Duvoisin, Tatiana de Oliveira Silva, Fernanda Cristina Spiller, Eliene de Jesus
Figueiredo Souto Meyer Moro, Karla Alessandra Cdral, Justificou ausência: Denise Angela Mastroeni, Mariza de
Moura Arent, Samara Braun, Josué Refatti. Não governamentais: Eunice Butzke Deckmann, Douglas Christian Jung,
Janaina Marceli Siewerdt Barbosa, Emerson Ramos Winter, Elaine Villalba, Daniela Kinas Cardoso, Analúcia Pinto
Frerreira Olah, Ana Carolina de Castro Freitas Santos, Karla Flores de Lima, Jurema Aparecida Melo, Fabricia Regina da
Silva, Justificou ausência: Fernanda Muller. Conselho Tutelar 1: Priscila Gonzaga Espindola Luz. Conselho Tutelar 2:
Cristiana Mendes Fernandes Schmoeller.Conselho Tutelar 3: Claudine Schatzmann Alves,Wilians Odia. Secretaria
Executiva: Vanessa Cristofolini (Técnica), Juçara Ferreira Berta Santana (Técnica).Convidados / participantes: Luci
Ellen Coelho, Daniel Schattscneider (NAIPE), Leidjane (GERAR).Havendo quórum suficiente para a Reunião, o Sr.
Robson deu início aos trabalhos e passou a palavra à assessora técnica Vanessa para leitura dos documentos porém devido
a problemas técnicos a leitura foi realizada pelo conselheiro Robson Duvoisin. 1. Leitura de documentos – distribuição
e encaminhamentos: 1 E-mail - Convite A Magia do Natal IPZ – (07/11/2022 - Festa de Natal do Programa de
Contraturno Escolar Trilhas/IPZ e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, ocorrerá no dia 08/12/2022 às 19
h. Leitura para conhecimento dos conselheiros.2 E-mail - Coree International School Pesquisa – (07/11/2022)
- Professora e Alunos procuram conhecimento sobre o funcionamento do CMDCA e da Política da Infância, resposta
realizada pela Secretaria Executiva. Sugestão de propostas de alinhamento para o ano de 2023. 3 E-mail – Solicitação de
Informação para o Conselho Tutelar (09/11/2022) – Genitor solicita informações referentes à denúncia realizada pela
Escola Municipal, o acompanhamento vem sendo realizado desde 2021 e chegou ao CMDCA a título de conhecimento. 4
Ofício n. 0578/2022/04PJ – Notícia de Fato n. 01.2022.00036832-0 (10/11/2022) – Inquérito Civil com a finalidade de
apurar eventual irregularidade e demora na convocação de conselheiro tutelar suplente. Indeferimento e Arquivamento
do Processo, Solicitado ao CMDCA o aprimoramento dos mecanismos de contratação dos conselheiros tutelares. O pleno
decidiu por encaminhar para a análise de documentos pela comissão interna de Articulação CMDCA/ CT. 5 OFÍCIO
SEI Nº 0014949819/2022 - SAS.NAD - Solicita adequação do fluxo para atendimento de crianças e adolescentes nos
casos de violações de direito e situação de risco. O pleno decidiu por encaminhar para a análise de documentos pela
comissão interna de Políticas Públicas e Legislação. 6 Ofício n. 0576/2022/17PJ/JOI (14/11/2022)– Convite para
participar da Reunião designada para o dia 21/11/2022, às 13h – Criação do Grupo de Trabalho que auxiliará as
unidades de ensino, Municipais e Estaduais. O Sr Robson esteve presente e relatou com entusiasmo sobre o projeto que
se trata de um plano piloto contra a evasão escolar e que será elaborada estratégia para apoio e suporte aos
profissionais das unidades escolares e Conselho Tutelar em micro e macro regiões. 7 MEMORANDO SEI Nº
0014983671/2022 - SAS.UPS (17/11/2022) - Solicita informações sobre o status de andamento das ações do PMIA
2020/2030 - somente as que são de responsabilidade do CMDCA. A planilha já foi disponibilizada para a diretoria, que
sugeriu a análise de documentos pela Comissão de Avaliação, Monitoramento e Análise de Dados da Política da
Criança e do Adolescente - aprovado pelo pleno. 8 MPSC – Convite Reunião – PA 09.2022.00004622-4 – Projeto
Trabalhando Juntos (23/11/2022) – Reunião designada para o dia 01/12/2022, às 16h, com o objetivo de discutir a
elaboração do projeto “Trabalhando Juntos” e debater acerca do papel de cada instituição envolvida no seu
desenvolvimento, além de prazos e metas. Sra Ana Carolina esteve presente representando o CMDCA. Devido à
ausência da Conselheira, Sra Vanessa relatou que segundo Ana Carolina a reunião havia sido produtiva e que
contou com a presença da ACIJ da, quarta e décima sétima promotoria, auditoria do Trabalho e secretaria de
Assistência. Acrescentou ainda que foi realizada a mobilização para a contratação na condição de aprendiz em
situação de vulnerabilidade. 9 MEMORANDO SEI Nº 0015145671/2022 - SAS.UAF (01/12/2022) – Trata da
atualização do Status dos Projetos FIA Governamentais o qual está sendo analisado pela comissão interna do FIA. 10 A
plenaria aprovou o encaminhamento de ofício ao gabinete da Secretaria de Assistência Social para reestabelece a
comissão de seleção técnica, para analisar e dirimir os questionamentos oriundos das Entidades da Organização da
Sociedade Civil referentes aos projetos aprovados no Edital de Chamamento Público 04/2021 – FIA. 3. Atividades da
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Mesa Diretora - I – Entrega dos Certificados da Plataforma CIRA - Realizado no dia 07/12/2022, no Farol. Sr
Robson esteve presente representando o CMDCA juntamente com outras autoridades municipais. II – Fórum de Eleição
da Sociedade Civil. Em reunião a Comissão organizadora do Fórum de Eleição representada nesse momento pela
Sra Eunice Butzke Deckmann, constatou que não está havendo muita adesão e inscrições por parte da sociedade para o
fórum, trazendo essa informação ao pleno e feito apelo para que todos ajudem na divulgação do mesmo. III – Projetos
CHANCELA – Sr Robson e Sra Ana Carolina se reuniram para a analise dos três projetos inscritos e anunciaram que já
tem um projeto aprovado, e encaminhado para a próxima etapa de analise. O projeto “Ser criança no morro é legal”, o
qual a executora do projeto esteve presente nesta reunião ordinária. A Sra Luci Ellen representando a instituição fez uma
breve explanação do que o projeto irá trabalhar. Repassado ao pleno para aprovação - Aprovado por unanimidade IV
- OFÍCIO SEI Nº 0014712215/2022 - SAS.UAF.ACV - Prorrogação do prazo de vigência dos projetos FIA nº 089/2022
e 090/2022 APISCAE 4. Propostas do Conselho Tutelar. Conselheira Cristiana relatou que o CT nesse momento não
teria nenhuma proposta concreta e que continua se debruçando nas demandas. 5. Relatos e Pareceres das Câmaras
Setoriais: I. Legislação Robson relata que a coordenadora da comissão é a Sra Ana Carolina, que esta vem
tratando da atualização da Lei do CMDCA e ficará para a próxima reunião maiores informações. I. Normas e
Registros: A – Foi recebido por este conselho os atestados de qualidade e eficiência que faltavam da Fundação 12 de
Outubro o que promovem a manutenção da inscrição da instituição por mais 2 anos. B – A comissão recebeu um pedido
de Registro e Inscrição do Instituto Fernandinho 6, foi realizada a conferência da documentação e visita na instituição,
localizada no bairro Espinheiros na cidade de Joinville, não havendo irregularidades trouxe para essa plenária para a
aprovação do pleno, a qual foi feita e aprovada. III. FIA A – Aprovação da Prestação de Contas de setembro e outubro.
Conselheiro Douglas fez o relato de prestação de contas para o pleno no qual o mesmo aprovou em votação a prestação
de contas de outubro. B - Status dos Projetos Governamentais FIA. A comissão solicitou à Gerência de Administração
e Finanças status da execução dos projetos governamentais aprovados, o que gerou preocupação em relação a
possibilidade de conclusão destes, considerando que boa parte dos projetos ainda se encontra em construção do
Termo de Referência, ficou acordado encaminhar ofício para as gerências de Proteção social Básica e Especial
para que se manifestem acerca do ocorrido. IV. Políticas Públicas. A conselheira Karla fez o relato das respostas de
email para órgãos da saúde do nosso município em relação às demandas reprimidas de atendimento à saúde mental das
crianças do município de Joinville. Relatou que a comissão continuará se debruçando nesse tema, pois algumas respostas
foram vagas e insatisfatórias, em relação a demanda reprimida nos CREAS e NAIPE foi acordado encaminhar ofício
com intuito de solicitar a realização de concurso público. V. Articulação e Educação A – Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente – Etapa Joinville. Foram feitos vários relatos do sucesso da conferência realizada no
município de Joinville, que aconteceu nos dias 23 e 24 do mês de novembro de 2022. Foram feitos os devidos
agradecimentos aos organizadores e a Instituição (Comunidade Siloé) que gentilmente cedeu o local e prestou toda
assistência necessária. Conselheiros Emerson e Cristiana deixaram uma provocação a todos os presentes sobre a
necessidade de haver continuidade nos temas abordados na conferência, sugerindo eventos com as temáticas abordadas
na mesma. VI. Criança e Adolescente Não houve relato da comissão VII.  Articulação com Conselho Tutelar
Conselheiro Douglas fez um relato do sucesso da conferência municipal e atentou para que as demandas existentes sejam
efetivadas. 7. PMASE - Resolução e fluxo entre Educação e serviços de medidas socioeducativas. Aprovado por
unanimidade após explicação e apresentação do Fluxo aos Conselheiros. 8. Considerações finais e encerramento.
Sem mais para o momento, a plenária foi encerrada pela 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
21/12/2022, às 09:15, 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 0015369609 e o código CRC 5EFE42A2.
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