
Ata Nº 022 – Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às
nove horas, na Casa dos Conselhos, iniciou-se a REUNIÃO DA COMISSÃO
DO  COMITÊ  DE  GESTÃO  COLEGIADA  DA  REDE  DE  CUIDADO  E
PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMAS OU
TESTEMUNHAS  DE  VIOLÊNCIA de  Balneário  Camboriú–SC. Estavam
presentes as conselheiras:  Tatiane Aparecida Martins do Rosário,  Patricia
Nicodemus Valenzuela, Josiane  Hoepers, Djaíza Gomes de Sá, Patricia da
Costa Oliveira, Jeferson Leal, Rúbia Branco Hildebrando. De forma virtual,
estavam participando: Rolland Rodrigues, Ana Medeiros e Caroline Signori
Feix.  1) A coordenadora Patricia iniciou a reunião agradecendo a presença
de todos e deu as boas-vindas aos novos membros do Comitê: Rúbia Branco
Hildebrando (Representante da Saúde) e Jeferson Leal  (representante da
Assistência  social);  2)  Dando  início  às  atividades  e  seguindo  a  pauta
apresentada a todos, o grupo debateu sobre a participação do Comitê no
Evento  dia  21  de  junho –  Reunião  Técnica:  O Sistema de  Garantias  de
Direitos e a Escuta Especializada - Janice FECAM (Federação Catarinense
dos Municípios), Ana Assistente social do MP e Neylen Assistente social –
Região AMFRI;  3) Em seguida, teceram considerações sobre o evento do
Comitê/CMDCA, em comemoração aos 31 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA): Reunião Técnica da Escuta Especializada realizada dia
13 de julho de 2021- Palestrantes: Ricardo de Bom Maria, Débora Larcher de
Carvalho e Jaqueline Hoffman;  4) A coordenadora ressaltou a importância
em articular junto ao CMDCA um Curso de Formação Escuta Especializada
para os Membros do Comitê e demais membros a serem indicados por cada
eixo (2 pessoas cada eixo)  total  em torno de 20 pessoas,  bem como da
urgência em iniciar a Relatoria do protocolo da Escuta Especializada; 5) As
representantes  da  política  de  Educação:  Tatiane  Aparecida  Martins  do
Rosário e Djaíza Gomes de Sá Souza se manifestaram e se colocaram a
disposição para auxiliar na elaboração do protocolo da escuta especializada;
6)  Passada  a  palavra  a  representante  da  saúde,  a  psicóloga  Rúbia
agradeceu  a  oportunidade  de  fazer  parte  do  comitê  e  se  colocou  a
disposição,  informando  que  assume  como  titular  e  o  Leandro  Teixeira
Ghilardi  permanece  no  grupo  como  membro  suplente;  7) Em  seguida  a
coordenadora  informou  ao  grupo  o  desligamento  do  vice  coordenador
Rolland  Rodrigues  e,  antes  de  passar  a  palavra  a  ele,  agradeceu  sua
contribuição com o comitê e parceria frente à vice coordenação;  8) Rolland
se  manifestou  de  forma  virtual  declarando  que  por  motivos  profissionais
estaria deixando o Comitê, agradeceu a todos a oportunidade de fazer parte
do  grupo;  9) Ainda  de  forma  remota,  os  demais  participantes  se
manifestaram: a representante do Conselho Tutelar,  a conselheira Caroline
Signori  Feix  e  Ana  Medeiros  (estagiária  do  Conselho  Tutelar).  10) A
coordenadora solicitou àqueles que têm interesse em ocupar a vaga de vice
coordenador para se manifestarem no grupo do WhatsApp, pois os nomes
serão  apresentados  na  próxima  reunião  do  CMDCA.  11) Em seguida,  a
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representante da Assistência social, Patricia da Costa Oliveira se manifestou
e apresentou novo membro do Comitê para ocupar a vaga de suplente na
política de Assistência Social (Jeferson Leal). Com relação ao material (grupo
de trabalho da assistência social), referente ao Seminário realizado (18 de
maio de 2021) informou que será entregue pelo grupo ainda nesta data. 12)
Assuntos gerais: A coordenadora Patricia informou que o Regimento Interno
do Comitê está em fase de revisão e que pretende enviar ao Presidente do
CMDCA para análise dos conselheiros e inclusão na pauta da reunião do
Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
NADA MAIS HAVENDO A SER DISCUTIDO, a coordenadora AGRADECEU
A PRESENÇA DE  TODOS E  DEU  POR  ENCERRADA A REUNIÃO,  ÀS
ONZE  HORAS.  PARA  CONSTAR,  EU,  PATRICIA  NICODEMUS
VALENZUELA RELATEI  A PRESENTE REUNIÃO,  LAVREI  A PRESENTE
ATA, QUE segue assinada pelos conselheiros presentes.
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Assinaturas (11)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 15:07:29 (GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá Souza (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 13:07:38 (GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Participante)
Assinou em 28/09/2021 às 18:24:42 (GMT -3:00)

Ana Medeiros (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 10:12:52 (GMT -3:00)

Rúbia Branco Hildebrando (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 13:10:19 (GMT -3:00)

Jeferson Leal (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 13:21:15 (GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 13:21:41 (GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 19:13:25 (GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Participante)
Assinou em 29/09/2021 às 08:56:09 (GMT -3:00)
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CMDCA (Participante)
Assinou em 02/10/2021 às 08:15:46 (GMT -3:00)

Patricia da Costa Oliveira (Participante)
Assinou em 29/09/2021 às 16:38:27 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

27/09/2021 às 08:18:07 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

27/09/2021 às 13:21:41 
(GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Autenticação: e-mail 
tatiane_rosario@hotmail.com; IP: 179.177.193.14) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

27/09/2021 às 10:12:52 
(GMT -3:00)

Ana Medeiros (Autenticação: e-mail anamedeirostv@gmail.com; IP: 
189.8.101.163) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

27/09/2021 às 13:07:38 
(GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá Souza (Autenticação: e-mail 
dijaizagomeseduinfantil@gmail.com; IP: 45.162.71.42) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

27/09/2021 às 13:10:19 
(GMT -3:00)

Rúbia Branco Hildebrando (Autenticação: e-mail 
rubiabranco37@gmail.com; IP: 177.51.78.170) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

27/09/2021 às 13:21:15 
(GMT -3:00)

Jeferson Leal (Autenticação: e-mail jeferson.leal@bc.sc.gov.br; IP: 
45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

27/09/2021 às 15:07:29 
(GMT -3:00)

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

27/09/2021 às 19:13:25 
(GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Autenticação: e-mail lolafeix@hotmail.com; IP: 
179.105.248.186) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

28/09/2021 às 18:24:42 
(GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Autenticação: e-mail rollandrodrigues@hotmail.com; 
IP: 186.212.62.111) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

29/09/2021 às 16:38:27 
(GMT -3:00)

Patricia da Costa Oliveira (Autenticação: e-mail 
patricia.oliveira@bc.sc.gov.br; IP: 45.162.71.33) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

02/10/2021 às 08:15:46 
(GMT -3:00)

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

29/09/2021 às 08:56:09 
(GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Autenticação: e-mail 
patricia.nicodemus@gmail.com; IP: 179.220.47.178) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

02/10/2021 às 08:15:47 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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