
Ata Nº 557 –  Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas, via
Skype, iniciou-se a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Balneário Camboriú–SC ALUSIVA AO DIA
DAS  CRIANÇAS.  Estavam  presentes  os  seguintes  conselheiros:  Douglas  Schwolk
Fontan Aguirre, Cátia Purnhagen Franzoi, Regina Dal Bem, Grasiela Aparecida Teixeira,
Ellacyane  Cardoso  Soares  Rocha,  Wilson  Reginatto  Júnior,  Suelen  Pedroza,  Mayara
Cristina Fonseca, Josiane Hoepers e Yolanda Irene Keller Boia. Estavam presentes as
crianças: Miguel Pagnossin Scholze (nove anos),  representante do CAO – Colégio de
Aplicação da Universidade do Vale do Itajaí – UINIVALI; Rhaissa Amarante (dezessete
anos) e Rhayane Amarante Oliveira (cinco anos), representantes da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE; Laura Dalcomuni Ribeiro (oito anos), representante da
Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS; Amanda Serpa, Gustavo
Barrichello, Renan de Castro, Max Jandt e Júnior Franzoi, representantes da Associação
de  Pais  e  Amigos  do  Autista  –  AMA Litoral;  Henrique  (dez  anos),  representante  da
comunidade; Eni Alves, representante da Associação Beneficente Cristã Real Esperança;
Tatiane Dutra, representante da Casa dos Conselhos; Deolinda Raiser, representante do
Juizado da Infância e Adolescência; Paulo Cavalcante de Oliveira, Conselheiro Tutelar; e,
Cleo Mates. O presidente explica a todos que a reunião será presidida pela estagiária da
Casa  dos  Conselhos,  Thuany.  A presidente  iniciou  a  reunião  pedindo  que  todos  os
adolescentes e crianças se apresentassem. O primeiro a se apresentar foi o Miguel, disse
que representava o  Colégio  de  Aplicação da UNIVALI.  A próxima se  apresentar  foi  a
Laura, de oito anos, representante do PAIS. Na sequência se apresentou a Rhaissa e a
Rhayane,  representantes  da  APAE.  Também  participou  da  reunião  o  Henrique
representando  Balneário  Camboriú.  Os  próximos  a  se  apresentarem  foram  os
adolescentes da AMA Litoral, representados pelo adolescente Gustavo, que falou que o
grupo trouxe três músicas para apresentar para os convidados. Gustavo falou também
que o grupo trará propostas para fortalecer o trabalho desenvolvido pela entidade e sua
importância, visando acabar com o preconceito e discriminação quanto as pessoas com
essa  condição.  Pauta  01:  Tema  Livre.  Apresentação  da  AMA  Litoral.  O grupo  de
adolescentes iniciaram as apresentações de música, que foram alegres e emocionantes,
divertindo o início da reunião das crianças e adolescentes. Na sequência a presidente
conduziu  a  segunda  pauta  do  dia.  Pauta  02:  Estudos  na  Pandemia.  Rhaissa  iniciou
falando que a adaptação no início  da pandemia foi  muito difícil,  pois  ninguém estava
preparado para esse novo sistema. Ressaltou que foi um grande desafio e que agora
estão começando a se acostumar com essa realidade. Rhayane por sua vez falou que
sente falta dos amigos e dos professores. Henrique colocou que no seu caso, ele não
estuda pelo computador, mas busca semanalmente os materiais fornecidos pela escola.
Disse também que está sentindo falta das amizades. Para a Laura o que ela mais sentiu
falta foi da merenda gostosa que tem na sua escola, disse que no início foi difícil, mas que
agora está se acostumando. Miguel falou que com relação as aulas virtuais que estão
tendo, estas estão sendo bem legais, inclusive nesta semana alusiva as crianças, a sua
professora programou uma semana bem divertida, e que inclusive nesta tarde uma das
atividades será a produção de balas de gelatina. Enfatizou que toda a brincadeira se dará
virtualmente e cada criança confeccionará suas balas em suas casas. Gustavo colocou
que este momento de isolamento serviu para ele trabalhar alguns problemas internos,
além de jogar muito vídeo-game, jogo que adora, mas que quase não joga, visto que se
dedica muito ao futebol. Falou também que teve alguns problemas de saúde, mas que
retomou alguns medicamentos que o fizeram melhorar. Ressaltou que deseja que todas
as atividades escolares voltem ao normal, que as pessoas voltem a ter mais compromisso
com a criança e com o adolescente, pois para ser alguém na vida precisa-se de estudo e
dedicação. Amanda disse que para ela o isolamento foi difícil porque sempre gostou muito
de passear e neste período sua mãe não a deixou sair de casa, visto que na família tem
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um idoso de setenta e seis anos. Max falou que para ele o isolamento foi muito legal, pois
pode ficar mais tempo com seus pais. Já Renan expressou a vontade de que a pandemia
acabe logo e que tudo volte  ao normal.  Thuany também colocou sua experiência em
relação a pandemia e o desejo de que essa pandemia acabe. Miguel falou que questões
como não poder sair, não poder ter aulas presenciais, enfim, o deixaram preocupado pois
ele sempre gostou muito de sair, ir ao parquinho, ao shopping e principalmente de visitar
seus amigos. Laura lembrou que sente também falta de aproveitar a praia.  Pauta 03:
Respeito ao Meio Ambiente. Miguel falou que a sua professora mandou fazer um cartaz
de atividades relativas ao meio ambiente para que eles possam falar e realizar atividades
quando  as  aulas  voltarem.  Disse  que  irá  sugerir  um  piquenique  com  vendas  de
mercadorias pagas com tampinhas de plástico. Miguel ressaltou a importância do meio
ambiente e da nossa saúde. E enfatizou que quem polui o meio ambiente está querendo
mesmo é se matar. Rhayane falou sobre as queimadas que estão acontecendo no país e
sobre os bichos, e que inclusive mandou um vídeo para seus amigos informando que não
se deve queimar as florestas. Henrique trouxe sua tristeza em relação ao meio ambiente,
falou que as queimadas acontecem devido aos atos dos homens. Ressaltou que percebe
que  parece  que  ninguém  se  importa.  A  presidente  Thuany  levantou  a  questão  da
biodiversidade  e  Max  colaborou  falando  dos  animais.  Renan  levantou  a  questão  da
importância  do  ar  e  das  águas.  Miguel  colocou  que  quem  não  se  preocupa  com  a
natureza é porque não se preocupa consigo mesmo. Thuany falou dos lixos que são
jogados nas ruas e praias e aproveitou para falar sobre as tartarugas e seus alimentos.
Contou o porquê da tartaruga ingerir os plásticos jogados nos mares. Miguel falou sobre o
cuidado para  não queimar  as  matas,  falou  sobre  a  reciclagem.  Os meninos da AMA
ressaltaram  que  os  três  erres  da  reciclagem  são  reduzir,  reutilizar  e  reciclar.  Foram
levantadas questões sobre a reciclagem e os adolescentes da AMA Litoral falaram sobre
os trabalhos desenvolvidos com a reciclagem dos lixos e da oportunidade de aprender
este  trabalho.  A conselheira  Cátia  convidou  a  todos  para  conhecerem as  oficinas de
reciclagem quando findar a pandemia.  Pauta 04: Profissões/Futuro. Rhayane falou que
quando crescer irá ser médica, pois gosta de cuidar das pessoas. Já o Miguel falou que
estreará ainda este ano a TVSC onde fará serviço de apresentador, de jornalista e ator, e
pretende continuar nesta profissão quando crescer. Laura falou que pretende ser cantora
de fank. Henrique colocou que quer ser veterinário de animais de pequeno porte. Para
Rhaissa o que a interessa é a faculdade de Direito ou Administração Pública. Renan falou
que quer ser jogador de futebol e que desde já treina para isso. Aproveitou para solicitar
mais investimentos na área do esporte e finalizou falando sobre as capacidades que as
pessoas  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  –  TEA  tem  para  desenvolver  várias
atividades.  Pauta  05:  Diversidade e  Inclusão  Social.  Os  adolescentes  da AMA Litoral
iniciaram o assunto falando das dificuldades que já enfrentaram devido ao preconceito e a
exclusão social. Enfatizaram a inclusão, as capacidades e limitações de todos. Rhaissa
falou  sobre  a  experiência  que  teve  em casa,  pois  seu  irmão tem TEA e  está  sendo
atendido pela APAE. Ela contou sobre a rotina familiar que foi adaptada para acolhê-lo.
Rhayane relatou sobre a discriminação que ele sofreu. Rhaissa deu um show explicando
a inclusão e a sua importância para a sociedade, falou das Organizações da Sociedade
Civil – OSC's que trabalham com a inclusão e aproveitou para reivindicar mais interesse
de todos nesta questão,  pois  como disse,  todos somos iguais independentemente de
nossas  limitações.  Miguel  também  levantou  a  questão  do  bulling que  afeta  muitas
crianças e adolescentes. Gustavo falou mais sobre a inclusão e da necessidade que as
pessoas com deficiência tem de se integrar, de fazer parte. Contou de seu desempenho
escolar e de suas habilidades. A presidente Thuany deixou espaço aberto para falar sobre
algum tema aleatório. Miguel sugeriu falar sobre jogos de tabuleiro, jogos de perguntas.
Gustavo por sua vez deu uma aula sobre o xadrez, sobre as estratégias do jogo e sua
origem. A participação das crianças foi efetiva e muito proveitosa. Depois foi falado sobre
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os vários jogos virtuais que existem hoje. Outro assunto levantado foi a questão da água,
foi discutido seus benefícios, sua relevância e a importância da água para o ser humano.
Thuany falou sobre planta cacto, sobre a quantidade de água que ela produz e seus
benefícios.  Foram levantadas  questões  de  cuidados  com a pandemia,  seu  protocolo,
sobre  a  vacina  e  a  volta  de  todas  as  atividades.  Thuany  questionou  as  crianças  e
adolescentes sobre a questão da leitura. Todos falaram que gostam de ler.  Nada mais
havendo  a  tratar,  eu  Patricia  Humenhuk,  secretária-executiva  deste  conselho,  lavro  a
presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.
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Assinaturas (11)

Suelen Pedroza (Participante)
Assinou em 21/10/2020 às 14:13:16 (GMT -3:00)

Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 12:14:24 (GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 14:45:51 (GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 11:28:49 (GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 11:37:00 (GMT -3:00)

Mayara Cristina Fonseca (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 09:53:48 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 10:01:23 (GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 10:23:56 (GMT -3:00)

Cátia Purnhagen Franzoi (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 10:27:50 (GMT -3:00)
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Yolanda Irene Keller Boia (Participante)
Assinou em 21/10/2020 às 10:53:04 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 22/10/2020 às 12:09:20 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

20/10/2020 às 10:27:50 
(GMT -3:00)

Cátia Purnhagen Franzoi E-mail catiafranzoi@hotmail.com, IP: 
181.223.65.204 assinou.

20/10/2020 às 09:53:48 
(GMT -3:00)

Mayara Cristina Fonseca E-mail manuela.ap@hotmail.com, IP: 
177.51.84.156 assinou.

20/10/2020 às 10:23:56 
(GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira E-mail grasi_1001@hotmail.com, IP: 
187.255.141.110 assinou.

20/10/2020 às 10:01:23 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers E-mail josiane.h@hotmail.com, IP: 131.72.147.122 
assinou.

20/10/2020 às 09:53:21 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

20/10/2020 às 11:28:49 
(GMT -3:00)

Regina Dal Bem E-mail regina.amalitoral@outlook.com, IP: 
181.223.65.204 assinou.

20/10/2020 às 11:37:00 
(GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior E-mail wreginattojr@gmail.com, IP: 
189.8.101.163 assinou.

20/10/2020 às 12:14:24 
(GMT -3:00)

Douglas Schwolk Fontan Aguirre E-mail douglasaguirre@gmail.com, IP: 
177.16.61.98 assinou.

20/10/2020 às 14:45:51 
(GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha E-mail servicosocial.apaebc@gmail.com, 
IP: 177.156.219.128 assinou.

21/10/2020 às 10:53:04 
(GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia E-mail irene@univali.br, IP: 143.255.222.75 
assinou.
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Data e hora Evento

22/10/2020 às 12:09:20 
(GMT -3:00)

CMDCA E-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com, IP: 170.82.223.2 
assinou.

21/10/2020 às 14:13:16 
(GMT -3:00)

Suelen Pedroza E-mail suroberta2014@gmail.com, IP: 170.82.223.24 
assinou.
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