
Ata Nº 561 – Ao primeiro dia do mês de dezembro 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, Ellacyane Cardoso Soares
Rocha, Josiane Hoepers, Rolland Rodrigues, Yolanda Irene Keller Boia, Regina Dal Bem,
Valdeci  Matias,  Manuela  Pessoa  Duarte,  Luciano  Pedro  Estevão,  Grasiela  Aparecida
Teixeira,  Karina  Gonçalves  Passos  e  Cátia  Franzoi.  A conselheira  Marilene  Severino
Cardoso  justificou  ausência  devido  as  demandas  da  Secretaria  de  Articulação
Governamental e o conselheiro Wilson Reginatto Júnior justificou ausência por ser o Dia
de Doar e a entidade está desenvolvendo várias ações de captação. Estavam presentes:
Tatiane Aparecida Martins do Rosário, conselheira do  Comitê de Gestão Colegiada da
Rede  de  Cuidado  e  de  Proteção  Social  de  Crianças  e  Adolescentes  Vítimas  ou
Testemunhas  de  Violência;  Aline  Rocha  e  Eni  Alves,  representantes  da  Associação
Beneficente  Cristã  Real  Esperança;  Paulo  Edson Cavalcante  de Oliveira,  Conselheiro
Tutelar; Vanessa Fiorini, representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE; Kelli Spricigo, representante da ONG Vidas Recicladas – Casa das Anas. Pauta
01:  Aprovação  da  Ata  n°560.  A ata  do  dia  dezessete  de  novembro  foi  aprovada  por
unanimidade.  Pauta  02:  Leitura  dos  Ofícios  Expedidos  e  Documentos  Recebidos.
Documentos Expedidos: Memorando n° 36.211, de dezessete de novembro, encaminhado
ao Conselho Tutelar solicitando maiores informações quanto a solicitação de capacitação
SIPIA ON Line,  promovida  pela  Associação  Catarinense  de  Conselheiros  Tutelares  –
ACCT e que será realizada em janeiro de dois mil e vinte e um; Memorando n° 37.023, de
dezessete  de  novembro,  encaminhado  ao  Departamento  de  Comunicação  solicitando
confecção  de  identidade  visual  e  suporte  para  o  I  Seminário  do  Comitê  de  Gestão
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas
ou Testemunhas de Violência; E-mail do dia dezenove de novembro, enviado a Câmara
de Vereadores, solicitando espaço da estrutura para instalar a comissão do comitê no dia
oito  de  dezembro,  das quatorze as dezoito  horas,  para realização do I  Seminário  do
Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e
Adolescentes  Vítimas  ou  Testemunhas  de  Violência;  E-mail  do  dia  dezenove  de
novembro,  encaminhado  ao  Centro  de  Recuperação  Nova  Esperança  –  CERENE,
enviando o Certificado de Registro e Qualificação e o Certificado de Inscrição do Projeto
atualizados; Memorando n° 37.581, de vinte de novembro encaminhado a Secretaria de
Educação,  solicitando disponibilidade da presença da Intérprete  de Libras,  Professora
Sarita, no 1º Seminário de Escuta Especializada do Comitê de Gestão Colegiada da Rede
de Proteção Social da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência; E-
mail do dia vinte de novembro, encaminhado a Associação de Pais e Amigos do Autista –
AMA Litoral, enviando o Certificado de Registro e Qualificação e o Certificado de Inscrição
do Projeto atualizados; E-mail do dia vinte de novembro, encaminhado a Associação de
Pais  e  Amigos  dos Excepcionais  –  APAE,  enviando  os  Certificados  de Inscrição dos
Projetos  atualizados;  E-mail  do  dia  vinte  de  novembro,  encaminhado  a  Biblioteca
Comunitária Bem Viver, enviando o Certificado de Registro e Qualificação e o Certificado
de Inscrição do Projeto atualizados; E-mail  do dia vinte de novembro, encaminhado a
Associação Dragão Negro, enviando o Certificado de Inscrição do Projeto atualizado; E-
mail  do  dia  vinte  de  novembro,  encaminhado  a  Câmara  de  Vereadores,  enviando  a
Cartilha com explicações sobre Fundos para doações a projetos de Crianças e Idosos; E-
mail  do  dia  vinte  de  novembro,  encaminhado a  Escola  do Legislativo  da Câmara de
Vereadores solicitando suporte para o I Seminário do Comitê de Gestão Colegiada da
Rede  de  Cuidado  e  de  Proteção  Social  de  Crianças  e  Adolescentes  Vítimas  ou
Testemunhas e Violência previsto para o dia oito de dezembro; E-mail do dia vinte e três
de novembro,  encaminhado a 9ª  Promotoria  de  Justiça da Comarca,  enviando Ofício
n°020/2020/CMDCA e apresentação do Fundo da Infância e Adolescência e Gestão de
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Recursos,  encaminhado  pelo  Tribunal  de  Contas  de  Santa  Catarina;  Memorando  n°
37.986, de vinte e quatro de novembro, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão Social, enviando três orçamentos de Intérpretes de Libras, para contratação de
serviços  a  serem realizados no  1º  Seminário  de  Escuta  Especializada  do  Comitê  de
Gestão Colegiada da Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente Vítima ou
Testemunha de Violência;  E-mail  do  dia  vinte  e  quatro  de novembro,  encaminhado a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE solicitando, a pedido da gestora
da parceria, os documentos para dar encaminhamento ao Termo de Aditivo para Dois Mil
e Vinte e Um; E-mail  do dia vinte e quatro de novembro, encaminhado ao Centro de
Recuperação Nova Esperança – CERENE solicitando, a pedido da gestora da parceria,
os documentos para dar encaminhamento ao Termo de Aditivo para Dois Mil e Vinte e
Um;  E-mail  do  dia  vinte  e  quatro  de  novembro,  encaminhado  ao  Núcleo  Assistencial
Humberto  de  Campos  –  NAHC  solicitando,  a  pedido  da  gestora  da  parceria,  os
documentos para dar encaminhamento ao Termo de Aditivo para Dois Mil e Vinte e Um; E-
mail do dia vinte e cinco de novembro, encaminhado a Câmara de Vereadores solicitando
alteração do horário do I Seminário do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado
e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência,
previsto para o dia oito de dezembro, das quatorze às dezoito horas, para as treze e trinta
até as dezessete e trinta; E-mail do dia vinte e cinco de novembro, encaminhado a ONG
Vidas Recicladas – Casa das Anas, enviando o Certificado de Registro e Qualificação e o
Certificado de Inscrição do Projeto atualizados; Memorando n°36.253, de vinte e seis de
novembro, encaminhado a Gestora da Parceria da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE enviando os documentos solicitados para dar encaminhamento aos
termos; Memorando n°36.257, de vinte e seis de novembro, encaminhado a Gestora da
Parceria  do  Centro  de  Recuperação  Nova  Esperança  –  CERENE  enviando  os
documentos solicitados para dar encaminhamento ao termo; Memorando n°36.261, de
vinte e seis de novembro, encaminhado a Gestora da Parceria do Núcleo Assistencial
Humberto  de  Campos  –  NAHC  enviando  os  documentos  solicitados  para  dar
encaminhamento  ao  termo;  Memorando  n°38.380,  de  vinte  e  seis  de  novembro,
encaminhado a Secretaria de Educação enviando a Nota de Repúdio ao teor do Decreto
nº10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a nova Política Nacional de Educação
Especial  e solicitando divulgação; Memorando n°38.381, de vinte e seis de novembro,
encaminhado ao Departamento de Comunicação enviando a Nota de Repúdio ao teor do
Decreto nº10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a nova Política Nacional de
Educação Especial  e solicitando divulgação para a imprensa.  Documentos Recebidos:
Memorando n° 36.211, de dezessete de novembro, encaminhado pelo Conselho Tutelar
enviando  mais  informações  quanto  a  solicitação  de  capacitação  SIPIA  ON  Line,
promovida pela Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares – ACCT e que será
realizada em janeiro  de  dois  mil  e  vinte  e  um;  Protocolo  n°41.608,  de  dezessete  de
novembro,  enviado  pelo  Centro  Educacional  Municipal  Vereador  Santa,  solicitando
relatório  de  busca  ativa  para  o  Conselho  Tutelar;  Memorando  n°36.249,  de  vinte  de
novembro,  encaminhado  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,
informando  o  envio  do  plano  de  trabalho  da  Associação  de  Apoio  as  Famílias  dos
Deficientes  Físicos  –  AFADEFI,  para  os  gestores  realizarem  os  encaminhamentos
necessários para formalização do aditivo; Memorando n°36.250, de vinte de novembro,
encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando o envio
do plano de trabalho da Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral, para os
gestores  realizarem  os  encaminhamentos  necessários  para  formalização  do  aditivo;
Memorando  n°36.251,  de  vinte  de  novembro,  encaminhado  pela  Secretaria  de
Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  informando  o  envio  do  plano  de  trabalho  da
Associação  Amor  pra  Down,  para  os  gestores  realizarem  os  encaminhamentos
necessários para formalização do aditivo; Memorando n°36.252, de vinte de novembro,
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encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando o envio
do plano de trabalho da Associação Anjos Sem Asas, para os gestores realizarem os
encaminhamentos necessários para formalização do aditivo;  Memorando n°36.253,  de
vinte de novembro, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,
informando  o  envio  dos  planos  de  trabalho  da  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais  –  APAE,  para  os  gestores  realizarem os  encaminhamentos necessários
para formalização do aditivo; Memorando n°36.255, de vinte de novembro, encaminhado
pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando o envio do plano de
trabalho  da  Biblioteca  Comunitária  Bem  Viver,  para  os  gestores  realizarem  os
encaminhamentos necessários para formalização do aditivo;  Memorando n°36.257,  de
vinte de novembro, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,
informando o envio do plano de trabalho do Centro de Recuperação Nova Esperança –
CERENE,  para  os  gestores  realizarem  os  encaminhamentos  necessários  para
formalização do aditivo; Memorando n°36.260, de vinte de novembro, encaminhado pela
Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  informando  o  envio  do  plano  de
trabalho  da  Associação  Lar  Maternal  Bom  Pastor,  para  os  gestores  realizarem  os
encaminhamentos necessários para formalização do aditivo;  Memorando n°36.261,  de
vinte de novembro, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,
informando o envio do plano de trabalho do Núcleo Assistencial Humberto de Campos –
NAHC, para os gestores realizarem os encaminhamentos necessários para formalização
do aditivo; Memorando n°36.263, de vinte de novembro, encaminhado pela Secretaria de
Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  informando  o  envio  do  plano  de  trabalho  da
Associação  de  Proteção,  Acolhimento  e  Inclusão  Social  –  PAIS,  para  os  gestores
realizarem os encaminhamentos necessários para formalização do aditivo; Memorando
n°36.266,  de vinte  de novembro,  encaminhado pela Secretaria  de Desenvolvimento e
Inclusão Social,  informando  o  envio  do  plano  de  trabalho  da  Associação  Beneficente
Cristã Real  Esperança,  para os gestores realizarem os encaminhamentos necessários
para formalização do aditivo; Memorando n°36.267, de vinte de novembro, encaminhado
pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando o envio do plano de
trabalho da Associação Dragão Negro, para os gestores realizarem os encaminhamentos
necessários para formalização do aditivo; Memorando n°36.268, de vinte de novembro,
encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando o envio
do plano de trabalho do Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida, para os
gestores realizarem os encaminhamentos necessários para formalização do aditivo; E-
mail do dia vinte de novembro, encaminhado pelo Instituto Social a Cabana solicitando
informações quanto ao Registro e Qualificação e a Inscrição de Projetos; Memorando
n°37.600,  de  vinte  de  novembro,  enviando  ofícios  n°762/2020  e  n°763/2020,  sobre
programação de Férias dos Conselheiros Paulo Edson Cavalcante de Oliveira e Maurício
Rafael Moreno Coelho; Ofício n° 121, de vinte e cinco de novembro, encaminhado pelo
Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC, solicitando aprovação do Plano de
Trabalho de Dois Mil e Vinte; E-mail do dia vinte e seis de novembro, encaminhado pela
Casa dos Conselhos enviando documento sobre Orientações sobre as doações ao Fundo
para a Infância e Adolescência (FIA), ao Fundo Estadual do Idoso (FEI) e aos fundos
equivalentes  instituídos  pelos  Municípios;  Memorando  n°37.581,  de  vinte  e  seis  de
novembro, enviado pela Secretaria de Educação informando que a intérprete de Libras,
Sarita Kosloski, participará do I Seminário do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência, como intérprete, em dia e horário solicitados; E-mail  do dia vinte e sete de
novembro,  encaminhado  pelo  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente  –  CEDCA,  repassando  informações  remetidas  pela  Diretoria  de  Direitos
Humanos – DIDH da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SDS referente ao
procedimento a ser adotado no período de férias da Coordenadora Estadual do SIPIA CT;
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E-mail do dia trinta de novembro, encaminhado pelo Conselho Estadual dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente  –  CEDCA,  compartilhando  para  conhecimento  o  Correio
Eletrônico Circular SEF/DIAT/N.º27/2020 que trata das orientações sobre as doações ao
Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), ao Fundo Estadual do Idoso (FEI) e aos
fundos  equivalentes  instituídos  pelos  Municípios;  E-mail  do  dia  trinta  de  novembro,
encaminhado  pelo  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –
CEDCA, compartilhando o convite do Núcleo de Direitos da Criança e do Adolescente da
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL; Pesquisa de Satisfação da Associação
de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social  – PAIS; E-mail do dia trinta de novembro,
encaminhado pela Associação Beneficente Cristã Real Esperança, enviando o Plano de
Trabalho  de  Dois  Mil  e  Vinte  para  aprovação.  Foram  entregues  os  Relatórios  de
Atividades das seguintes Organizações da Sociedade Civil – OSC's: Associação de Pais e
Amigos do Autista – AMA Litoral (Mês de Outubro); Grupo de Estudos e Apoio a Adoção
Anjos da Vida (Mês de Novembro); Biblioteca Comunitária Bem Viver (Mês de Outubro), e
Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS (Mês de Outubro). Em
relação a Pesquisa de Satisfação encaminhada pelo PAIS o presidente realizou a leitura
na íntegra e foi solicitado encaminhamento da pesquisa aos conselheiros por e-mail. Com
relação  a  solicitação  de  capacitação  do  Conselho  Tutelar  ficou  deliberado  o
encaminhamento  da  solicitação  a  Comissão  de  Orçamento  e  Fundo  para  análise  e
deliberação na próxima assembleia. Referente a solicitação de férias dos conselheiros
tutelares  a  conselheira  Manuela  e  o  conselheiro  Valdeci  lembraram  que  existe  uma
determinação em ata de que as férias dos conselheiros tutelares deveriam ser de trinta
dias, essa determinação está também na Resolução n°005/19/CMDCA. Sendo assim, o
conselheiro Paulo Cavalcante fará a alteração da data das férias e informará o conselho
que  fará  o  encaminhamento.  Os  conselheiros  aprovaram  a  solicitação  de  férias  dos
conselheiros Paulo Cavacante e Maurício Rafael Coelho. Maurício Coelho estará de férias
de dez de fevereiro a onze de março de dois mil e vinte e um e Paulo Cavalcante estará
de férias de três de maio a primeiro de junho de dois mil e vinte e um. Com relação a
solicitação do relatório da Busca Ativa feita pelo Centro Educacional Vereador Santa, este
CMDCA encaminhou o pedido ao Conselho Tutelar,  o  qual  ainda não deu retorno.  O
conselheiro  Paulo  relatou  que  o  Conselho  Tutelar  está  fazendo  retorno  a  todas  as
unidades de ensino.  Que estão atendendo as escolas municipais  e  estaduais,  porém
todos os dias chegam novos pedidos, e a demanda está grande, mas os conselheiros
estão dando retorno as escolas. Paulo explicou que a busca ativa funciona da seguinte
maneira,  se  um  aluno  não  for  identificado  pela  comunidade  escolar,  não  entrou  na
plataforma de ensino e não buscou as atividades, a escola tenta localizar este aluno, e
quando  não  consegue  localizar  solicita  ao  Conselho  Tutelar  a  busca.  O  trabalho  do
Conselheiro  Tutelar  é  visitar  esta  família,  verificar  porque  este  aluno  não  está
participando,  notificar  a  família,  algumas  vezes  fazendo  algumas  advertências  em
determinadas situações. Paulo esclareceu também que os conselheiros estão enviando
para  as  escolas  relatórios  dos  alunos  atendidos.  O  presidente  solicitou  que  seja
respondido o Sistema 1Doc para que a solicitante fique ciente do processo. Com relação
a solicitação da Associação Beneficente  Cristã  Real  Esperança a  representante  Aline
falou que a solicitação para análise do plano de trabalho alterado, tinha ocorrido no dia
anterior e que por isto a comissão não conseguiu analisar.  Sendo assim o presidente
sugeriu o encaminhamento para análise da Comissão de Política de Atendimento dos
Direitos – Projetos, para que analisem o Plano de Trabalho alterado e tragam a discussão
para a próxima assembleia. Os conselheiros aprovaram a sugestão. Pauta 03: Solicitação
referente ao pedido de aditivo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
A Coordenadora de Projetos da APAE, Vanessa Fiorini, explanou a alteração do plano de
trabalho como já relatado na ata de três de novembro, relatou como será o trabalho no
próximo ano e a importância da compra de equipamentos para o desenvolvimento do
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projeto.  Ressaltou que buscou parecer  da Secretaria  de Controle  Governamental  que
disse  não  haver  nenhum impedimento  para  alteração,  visto  que  este  recurso  estava
destinado a entidade. Vanessa relatou que enviou o plano de trabalho e o parecer para
análise da comissão, no dia quatro de novembro, entretanto, a secretária do CMDCA fez o
encaminhamento do plano de trabalho diretamente ao gestor do Fundo Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. O conselheiro Valdeci relatou que não há
problema quanto a isso, pois as alterações do projeto já tinham sido aprovadas no dia três
de novembro por este CMDCA, mediante parecer favorável da Secretaria de Controle
Governamental. Entretanto, o presidente colocou em votação e todos foram unânimes na
aprovação das alterações do plano de trabalho da APAE. Pauta 04: Solicitação referente a
adequação do Plano de Trabalho do Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC. A
conselheira Manuela informou que juntamente com a Gestora da Parceria,  realizaram
uma consulta  na  Secretaria  de  Controle  Governamental  e  explicou  que  a  orientação
recebida foi alterar o plano de trabalho e passar pela aprovação do CMDCA. Manuela
relata que o processo de não utilização do valor do vale-transporte está todo justificado e
a utilização dos recursos não gastos beneficiarão os usuários, sendo assim a Secretaria
de Controle Governamental não vê problema na alteração do plano de trabalho. Manuela
explicou  como  serão  desenvolvidas  as  oficinas,  relatou  que  os  facilitadores  serão
remunerados  pelo  NAHC contrapartida).  A Comissão  de  Política  de  Atendimento  dos
Direitos – Projetos relatou que analisou o Plano de Trabalho encaminhado pelo NAHC e
colocou que a comissão não tem nada de desacordo com a alteração do plano, pois não
altera o valor. O presidente colocou em deliberação e os conselheiros foram unânimes em
aprovar  a  alteração  do  plano  de  trabalho,  para  utilizar  o  valor  do  vale-transporte  no
desenvolvimento  das  oficinas.  Pauta  05:  Comitê  de  Gestão  Colegiada  da  Rede  de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência. A conselheira Josiane relatou que devido ao Dia da Justiça e da demanda da
agenda  dos  palestrantes  convidados,  a  comissão  do  Comitê  sugeriu  transferir  o  I
Seminário do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de
Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, previsto para o dia oito de
dezembro,  para o final  do mês de fevereiro  de Dois Mil  e  Vinte e Um. O presidente
solicitou que seja informado a Câmara de Vereadores, Prefeitura e/ou algum outro órgão
contatado  para  a  realização,  informando  da  transferência.  Pauta  06:  Recesso  das
Organizações da Sociedade Civil  –  OSC's.  A conselheira  Manuela falou que algumas
Organizações  da  Sociedade  Civil  –  OSC's  estariam se  programando  para  entrar  em
recesso do dia dezoito de dezembro ao dia onze de janeiro de dois mil e vinte e um, neste
recesso o sistema de trabalho seria através de plantão e do dia onze de janeiro ao dia
dezoito de janeiro de dois mil e vinte e um o sistema de trabalho seria através de plantão
na sede. A conselheira Regina informou que a Associação AMA Litoral pensou em fazer o
recesso com plantão do dia dezoito de dezembro ao dia quatro de janeiro de dois mil e
vinte e um e do dia onze ao dia dezoito de janeiro os profissionais também estariam de
plantão, mas na sede. O conselheiro Valdeci sugeriu que as OSC's entrem em recesso
com sistema de plantão do dia dezoito de dezembro ao dia onze de janeiro, e do dia onze
de janeiro até o dia dezoito, os profissionais estariam na sede, trabalhando em sistema de
plantão,  e  podendo  realizar  os  planejamentos  e  as  readequações  se  necessárias.  O
conselheiro Luciano propôs que do dia vinte e um de dezembro ao dia oito de janeiro o
atendimento seja plantão on line e do dia oito de janeiro ao dia dezessete de janeiro o
plantão seria presencial. As atividades voltariam normalmente a partir do dia dezoito. A
conselheira Ellacyane explicou que a APAE trabalha num sistema de onze meses, quanto
a dezembro ela  verificará,  mas no mês de janeiro  a APAE trabalhará em sistema de
rodízio  de  equipes.  Ficou  deliberado  por  este  conselho  que  as  OSC's  entrarão  em
recesso com sistema de plantão on line do dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte
ao dia oito de janeiro de dois mil e vinte e um e do dia oito de janeiro a dezessete de
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janeiro de dois mil e vinte e um o sistema será de plantão presencial e no dia dezoito de
janeiro as atividades retornam ao normal. Todas as entidades que tem parceria com o
FMDCA serão informadas. Pauta 07: Comissão de Política de Atendimento dos Direitos –
Projetos:  Análise  de  projetos  para  renovação  de  Inscrição  das  seguintes  ONG's:
Associação Lar Maternal Bom Pastor, Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC,
Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS e Grupo de Estudos e
Apoio a Adoção Anjos da Vida.  A comissão repassou que foram analisados todos os
projetos encaminhados. Quanto ao Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC,
Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS e Grupo de Estudos e
Apoio a Adoção Anjos da Vida os projetos foram aprovados por unanimidade. Em relação
a Associação Lar Maternal Bom Pastor a comissão repassou que faltou o requerimento de
solicitação e o projeto dentro dos moldes do CMDCA. A entidade será comunicada. Pau  ta
08: Assuntos Gerais. O conselheiro Luciano falou da Conferência Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente  que começou na sexta-feira,  a  qual  o  mesmo é delegado.
Luciano explanou que a conferência nacional está acontecendo online. Falou que quase
mil pessoas estão verificando as diretrizes das conferências estaduais e municipais para
formatar o documento final com as propostas referentes a criança e ao adolescente. A
conselheira Karina falou que mesmo este ano sendo atípico, o trabalho desenvolvido pelo
PAIS foi muito produtivo. Disse que participarão no próximo ano do Troco Solidário do Fort
e participarão ainda este ano da Árvore do Bem, iniciativa com a NSC TV. Agradeceu a
parceria  com  o  CMDCA.  O  conselheiro  Valdeci  lembrou  que  a  próxima  reunião  do
CMDCA será a última do ano e deverá ser realizado a eleição da nova diretoria, desta vez
sendo o presidente um membro não governamental. O conselheiro Valdeci questionou
sobre os Planos de Trabalho, o qual o presidente informou que cada entidade deve estar
em contato com o gestor da parceria. O conselheiro Luciano informou que esteve com a
gestora de Parceria Eliane e que os aditivos estão sendo encaminhados e que neste
momento o que os gestores estão solicitando são os documentos. Sendo assim cada
entidade deve estar em contato com o gestor da sua parceria.  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 (13)

CMDCA (Participante)
Assinou em 17/12/2020 às 09:37:02 (GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Participante)
Assinou em 17/12/2020 às 08:07:19 (GMT -3:00)

Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 13:20:10 (GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 12:47:52 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 17/12/2020 às 08:31:34 (GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 10:48:58 (GMT -3:00)

Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 10:49:00 (GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 10:49:01 (GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 10:49:33 (GMT -3:00)
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Cátia Franzoi (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 11:54:39 (GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 13:19:58 (GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 13:26:43 (GMT -3:00)

Karina Gonçalves Passos (Participante)
Assinou em 15/12/2020 às 14:18:14 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

15/12/2020 às 10:49:01 
(GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia (Autenticação: e-mail irene@univali.br; IP: 
143.255.223.78) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em [[LINK]]. Assinatura com validade jurídica conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/12/2020 às 10:48:58 
(GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Autenticação: e-mail 
lucianopestevao@yahoo.com.br; IP: 181.223.70.181) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em [[LINK]]. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/12/2020 às 10:49:33 
(GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Autenticação: e-mail regina.amalitoral@outlook.com; IP: 
187.255.142.28) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em [[LINK]]. Assinatura com validade jurídica conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/12/2020 às 10:48:05 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

15/12/2020 às 10:49:00 
(GMT -3:00)

Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Autenticação: e-mail 
douglasaguirre@gmail.com; IP: 170.82.223.2) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em [[LINK]]. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

15/12/2020 às 11:54:39 
(GMT -3:00)

Cátia Franzoi (Autenticação: e-mail catiafranzoi@hotmail.com; IP: 
187.255.142.28) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em [[LINK]]. Assinatura com validade jurídica conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/12/2020 às 13:26:43 
(GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Autenticação: e-mail 
grasi_1001@hotmail.com; IP: 181.221.158.43) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em [[LINK]]. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/12/2020 às 12:47:52 
(GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Autenticação: e-mail 
servicosocial.apaebc@gmail.com; IP: 191.32.5.218) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em [[LINK]]. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/12/2020 às 13:20:10 
(GMT -3:00)

Valdeci Matias (Autenticação: e-mail afadefi.bal@hotmail.com; IP: 
187.102.5.92) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em [[LINK]]. Assinatura com validade jurídica conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/12/2020 às 13:19:58 
(GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Autenticação: e-mail manuela.ap@hotmail.com; 
IP: 131.72.147.108) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em [[LINK]]. Assinatura com validade jurídica conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/12/2020 às 14:18:14 
(GMT -3:00)

Karina Gonçalves Passos (Autenticação: e-mail 
karinapassos123@hotmail.com; IP: 190.123.194.77) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em [[LINK]]. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

17/12/2020 às 08:31:34 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 
191.32.4.134) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em [[LINK]]. Assinatura com validade jurídica conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10o, §2.

17/12/2020 às 08:07:19 
(GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Autenticação: e-mail rollandrodrigues@hotmail.com; 
IP: 179.220.44.65) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em [[LINK]]. Assinatura com validade jurídica conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

17/12/2020 às 09:37:02 
(GMT -3:00)

CMDCA (Autenticação: e-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com; IP: 
170.82.223.2) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em [[LINK]]. Assinatura com validade jurídica conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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