
Ata Nº 553 – Aos quatro dias do mês de agosto 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. Estavam presentes 
os seguintes conselheiros: Douglas Schwolk Fontan Aguirre, Marilene Severino Cardoso, 
Rolandy Rodrigues, Josiane Hoepers, Yolanda Irene Keller Boia, Ellacyane Cardoso 
Soares Rocha, Manuela Pessoa Duarte, Regina Dal Bem, Suelen Roberta Pedroza, 
Valdeci Matias, Cátia Purnhagen Franzoi, Mário Tetto Pereira Neto, Grasiela Aparecida 
Teixeira, Luciano Pedro Estevão e Wilson Reginatto Júnior. Pauta 01: Aprovação da Ata. 
Foi aprovada por unanimidade a ata do vinte e um de julho de dois mil e vinte. Pauta 02: 
Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos. Ofícios Expedidos: Atestado de 
Funcionamento para a Associação Amor pra Down; Carta de Inscrição de Proposta para a 
Fundação Itaú Social; E-mail do dia trinta de julho, encaminhado ao Juizado da Infância e 
Adolescência, enviando cópia das atas de junho e julho para apreciação; com o mesmo 
conteúdo foram enviados e-mail para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca; E-mail para 
a Câmara de Vereadores e E-mail para a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/BC; 
Memorando n° 23.095, enviado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, 
encaminhado as atas de junho e julho deste conselho. Documentos Recebidos: E-mail do 
dia vinte e um de julho, encaminhado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CEDCA, enviando Orientação n° 11/20 da Diretoria de Direitos 
Humanos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – DIDH/SDS, referente à 
alteração da Lei n° 13.979, de seis de fevereiro de dois mil e vinte, que dispõe sobre 
medidas de enfrentamento à violência domés1tica e familiar contra a mulher e de 
enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 
deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do corona vírus responsável pelo surto de dois mil e dezenove; E-mail do dia 
vinte e quatro de julho, encaminhado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CEDCA, enviando em atenção à deliberação da Plenária Ordinária do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina – 
CEDCA/SC, realizada em vinte e três de julho de dois mil e vinte, Ofício Circular 
n°006/2020 e Nota de Repúdio para conhecimento e ampla divulgação; E-mail do dia 
vinte e sete de julho, encaminhado pela 2ª Vara da Família – Juizado da Infância e 
Adolescência, informando a confirmação de presença na reunião do Comitê de Escuta 
Especializada; E-mail do dia vinte e sete de julho, enviado pela Fundação Itaú Social, 
solicitando o preenchimento da Carta de Inscrição; E-mail do dia vinte e nove de julho, 
encaminhado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CEDCA, enviando informações sobre o curso EAD gratuito "Diretrizes Nacionais para o 
atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua”, destinado aos Técnicos da 
Política de Assistência Social e operadores do Sistema de Garanti1a dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes; E-mail do dia trinta de julho, encaminhado pela Câmara de 
Vereadores, informando o número de protocolo das atas deste CMDCA; E-mail do dia 
trinta e um de julho, encaminhado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CEDCA, enviando e-mail encaminhado pelo Instituto Atleta Bom de Nota 
referente ao Programa Itaú Social – UNICEF. Foram entregue os Relatórios de Atividades 
das seguintes Organizações da Sociedade Civil – OSC: Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE (PDEAR – Mês de Junho); Associação Anjos Sem Asas (Mês de 
Junho); Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS (Meses de Maio e 
Junho). Pauta 03: Plano de Ação (art. 3º, XIX, do Regimento Interno). De acordo com o 
Regimento Interno este conselho, nesta época, deve realizar o Plano de Ação para o 
próximo exercício. Os conselheiros realizaram leitura do Plano de Ação de Dois Mil e 
Vinte para verificar as ações que foram efetuadas e as que ainda faltam ser realizadas ou 
que estão em processo de realização. Além disso também foi deliberado adicionar mais 
ações importantes para a Proteção da Criança e do Adolescente. Depois de alguns 
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debates o Plano de Ação para Dois Mil e Vinte e Um ficou assim descrito: Ações: Oferecer 
Instituição Acolhedora; Construir Centro de Referência da Criança e do 
Adolescente/Medidas Socioeducativas; Implantar Programa Família Acolhedora e 
Apadrinhamento Afetivo; Reestruturar a Escola de Famílias; Realizar abordagem social a 
criança e adolescente; Manter serviço de internação voluntária; Extensão do programa de 
prevenção às drogas e fortalecimento emocional; Atualização e recadastramento das 
OSC’s e demais órgãos públicos ligados à proteção integral das crianças e adolescentes 
no SIPIA/CT; Manter e ampliar a estrutura física do Programa Jovem Aprendiz; Ofertar 
cursos ligados as áreas da tecnologia, inovação, engenharia, matemática e 
empreendedorismo; Ampliar a Equoterapia para todas as organizações; Ofertar serviço 
com equipe multidisciplinar para crianças e adolescentes em todas as deficiências, altas 
habilidades e transtornos; Realizar levantamento estatístico e de avaliação prévia da 
realidade de crianças e adolescentes com deficiência; Ampliar vagas para atendimento de 
crianças e adolescentes diagnosticados com TEA, deficiências intelectual e física, e 
Síndrome de Down; Oferecer capacitação para melhoria dos atendimentos da rede, 
sobretudo, em relação à escuta especializada; Estimular a construção de Centro de 
Atendimento Psicossocial Infantil – CAPSi; Contratar médicos especialistas ou consultas 
na Rede Privada para crianças e adolescentes; Fomentar a criação de um programa de 
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil; Fortalecer a Atenção 
Básica e Média Complexidade; Ofertar projetos de contraturno escolar para alunos do 
ensino médio; Fomentar a construção do Centro de Internação para adolescente autor de 
ato infracional ou para adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, com 
projetos de acompanhamento dos menores, dos pais ou responsáveis; Ampliar a oferta de 
atividades esportivas, culturais e de lazer para crianças e adolescentes; Informar a rede 
de atendimento e a população em geral sobre as escolinhas promovidas pela Fundação 
Municipal de Esportes – FME e Secretaria de Educação/Projeto Oficinas, disponíveis nos 
bairros e a forma de acesso; Cartilha com as ações não governamentais e 
governamentais para as crianças e adolescentes; Manter e ampliar os projetos já 
existentes; Atualizar o Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente do município; 
Incentivar programas que envolvam as forças de segurança e a escola; Articulação junto 
ao Congresso Nacional para recebimento de Estatutos da Criança e do Adolescente – 
ECA’s; Ampliar a oferta de atendimento psicológico e psiquiátrico para crianças e 
adolescentes. Entretanto, os conselheiros deliberaram que este plano não será aprovado 
nesta plenária e deverá ser encaminhado a todos os conselheiros via e-mail, que deverão 
realizar análise, para que na próxima reunião ordinária o plano possa ser aprovado. Pauta 
04: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação – Análise dos Documentos da GERAR 
– Geração de Emprego e Renda e CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola. A 
comissão repassou que o CIEE encaminhou toda a documentação, mas o GERAR ainda 
faltam: antecedente criminal federal e estadual do tesoureiro e do vice presidente e 
protocolo de solicitação de renovação de registro de Itajaí. Quanto a renovação de 
registro do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE este conselho foi favorável. 
Pauta 05 Assuntos Gerais. O conselheiro Valdeci comunicou que a Associação de Apoio 
as Famílias dos Deficientes Físicos – AFADEFI está atendendo de forma remota pois está 
com três casos de funcionários confirmados de COVID-19. A conselheira Marilene 
convidou a todos para a próxima reunião do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de 
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de 
Violência que será dia onze de agosto, às nove horas. Falou sobre a última reunião de 
estudo e dos avanços da equipe e comunicou que possivelmente a Juíza da Vara da 
Infância e Juventude se fará presente. O conselheiro Mário informou que a Praça 
Esportiva Infantil e o DOJO Centro Esportivo de Artes Marciais, projetos financiados pelo 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, já estão prontos 
para serem licitados, a documentação está completa. O conselheiro Luciano ressaltou 
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que o Juizado da Infância e Juventude está com juíza nova, Dra. Camila Coelho. O 
presidente questionou os conselheiros sobre as assinaturas das atas e os mesmos 
ressaltaram a praticidade da implantação das assinaturas digitais, parabenizaram o 
presidente pela iniciativa. 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 (15)

CMDCA (Participante)
Assinou em 15/09/2020 às 12:27:55 (GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 15:23:21 (GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 16:17:08 (GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Participante)
Assinou em 11/09/2020 às 08:17:38 (GMT -3:00)

Suelen Roberta Pedroza (Participante)
Assinou em 10/09/2020 às 01:19:01 (GMT -3:00)

Mário Tetto Pereira Neto (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 17:19:11 (GMT -3:00)

Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 15:20:25 (GMT -3:00)

Cátia Purnhagen Franzoi (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 23:41:03 (GMT -3:00)

Marilene Severino Cardoso (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 14:23:21 (GMT -3:00)

Página 1 de 3



Comprovante de Assinatura Eletrônica

#4fc3d24b-a9b6-4055-8cbe-8c909732a3f3
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 11/09/2020 às 11:58:11 (GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 13:07:44 (GMT -3:00)

Rolandy Rodrigues (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 12:57:08 (GMT -3:00)

Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 13:36:25 (GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 13:38:15 (GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia (Participante)
Assinou em 09/09/2020 às 14:01:53 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

09/09/2020 às 14:23:21 
(GMT -3:00)

Marilene Severino Cardoso E-mail mariseven2017@gmail.com, IP: 
45.231.0.253 assinou.

09/09/2020 às 12:57:08 
(GMT -3:00)

Rolandy Rodrigues E-mail rollandrodrigues@hotmail.com, IP: 
170.82.223.2 assinou.

09/09/2020 às 12:11:58 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

09/09/2020 às 13:38:15 
(GMT -3:00)

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

09/09/2020 às 13:36:25 
(GMT -3:00)

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

09/09/2020 às 13:07:44 
(GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior E-mail wreginattojr@gmail.com, IP: 
179.221.206.130 assinou.
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Data e hora Evento

09/09/2020 às 14:01:53 
(GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia E-mail irene@univali.br, IP: 143.255.223.96 
assinou.

09/09/2020 às 16:17:08 
(GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira E-mail 
grupoadocaoanjosdavida@hotmail.com, IP: 191.186.201.132 assinou.

09/09/2020 às 15:23:21 
(GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha E-mail ellacyane@hotmail.com, IP: 
189.26.149.213 assinou.

09/09/2020 às 17:19:11 
(GMT -3:00)

Mário Tetto Pereira Neto E-mail mario.tetto@bc.sc.gov.br, IP: 
170.82.223.2 assinou.

10/09/2020 às 01:19:01 
(GMT -3:00)

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

09/09/2020 às 23:41:03 
(GMT -3:00)

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

11/09/2020 às 08:17:38 
(GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte E-mail manuela.ap@hotmail.com, IP: 
177.51.86.105 assinou.

11/09/2020 às 11:58:11 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers E-mail josiane.h@hotmail.com, IP: 179.179.156.116 
assinou.

14/09/2020 às 15:20:25 
(GMT -3:00)

Valdeci Matias E-mail valdeci_mathias@hotmail.com, IP: 170.254.223.182 
assinou.

15/09/2020 às 12:27:55 
(GMT -3:00)

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