
Ata Nº 555 – Ao primeiro dia do mês de setembro 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, Grasiela Aparecida Teixeira,
Mário Tetto Pereira Neto, Josiane Hoepers, Yolanda Irene Keller Boia, Regina Dal Bem,
Ellacyane Cardoso Soares Rocha, Rolandy Rodrigues, Suelen Roberta Pedroza, Leandro
Teixeira  Ghilardi,  Valdeci  Matias,  Wilson  Reginatto  Júnior  e  Bruno  Figueredo  Arceno.
Estavam presentes: Deolinda Raiser, Cleo Mates e Norival Montibeller como ouvintes; e
Maurício Rafael Coelho e Camille Amorim, conselheiros tutelares. Pauta 01: Aprovação da
Ata. Foi aprovada por unanimidade a ata do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte.
Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos. Ofícios Expedidos: E-
mail  de  dezenove  de  agosto,  encaminhado  a  Associação  Lar  Maternal  Bom  Pastor,
informando que este conselho foi  desfavorável  à compra de computadores solicitados
através do Ofício n°063 e sugere que a associação se inscreva no Edital n°003 – Edital de
Cancela para buscar os recursos ou que no próximo Edital de Chamamento Público a
entidade  adéque  a  solicitação  dos  computadores  ao  plano  de  trabalho.  Documentos
Recebidos: E-mail do dia dezoito de agosto, encaminhado pelo Conselho Estadual dos
Diretos da Criança e do Adolescente – CEDCA, informando de sua reunião ordinária, dia
vinte e sete de agosto, às treze horas e trinta minutos, com transmissão ao vivo pelo
canal da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SDS no Youtube e em anexo
a pauta do dia; E-mail do dia vinte de agosto, encaminhado pelo CEDCA enviando Ofício
Circular n°008 de vinte de agosto, que comunica a prorrogação de prazo para envio dos
documentos  referente  às  Conferências  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente, além do envio de material informativo; E-mail do dia vinte e um de agosto,
encaminhado  pelo  CEDCA,  enviando  Ofício  Circular  n°009,  que  complementa  a
orientação referente à substituição dos delegados que não atuem mais nos segmentos
para os quais foram eleitos nas Conferências Municipais; Ofício n°009, de vinte e quatro
de agosto, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando
as  prestações  de  contas:  Termo de  Colaboração  n°005/18  da  Associação  de  Pais  e
Amigos dos Excepcionais  – APAE,  Termo de Colaboração n°006/18 da APAE Projeto
Equoterapia  e  Termo  de  Colaboração  n°003/18  do  Núcleo  Assistencial  Humberto  de
Campos – NAHC; Ofício n°021, de vinte e quatro de agosto, encaminhado pela Secretaria
de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  enviando  as  prestações  de  contas:  Termo de
Colaboração  n°007/18 da  Biblioteca  Comunitária  Bem Viver  e  Termo de Colaboração
n°004/18 do Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida; E-mail do dia vinte e
quatro  de  agosto,  encaminhado  pelo  CEDCA,  enviando  Manifestação  Conjunta  do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, da Comissão
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão Nacional da Mulher
Advogada da OAB Nacional e do FCNCT sobre a Garantia de Proteção a Crianças e
Adolescentes  Vítimas  de  Violência  Sexual;  E-mail  do  dia  vinte  e  quatro  de  agosto,
encaminhado pelo CEDCA, repassando a Manifestação do CONANDA pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar n°194, aprovado na 288ª Assembleia do Conselho Nacional,
realizada dia dezoito de agosto de Dois Mil e Vinte; E-mail do dia vinte e cinco de agosto,
encaminhado  pelo  CEDCA,  compartilhando  informações  sobre  o  Seminário  O  Marco
Legal da Primeira Infância e os Conselheiros Tutelares em Santa Catarina; E-mail do dia
trinta e um, encaminhado pelo CEDCA, enviando Ofício Circular n°010 que prorroga até
dia 02 de setembro o prazo para envio dos documentos solicitados no Ofício Circular
n°007; E-mail do dia trinta e um de agosto, encaminhado pelo Sr. Clóvis Nunes Ribeiro da
Associação  Dragão  Negro,  enviando  fatura  para  renovação  do  domínio  do  site  do
CMDCA.  Com  relação  a  esta  nota  será  necessário  verificar  como  será  efetuado  o
pagamento.  Foram entregues Relatórios de Atividades das seguintes organizações da
sociedade civil – OSCs: Associação Anjos sem Asas (Mês de Julho); Associação Dragão
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Negro (Mês de Julho); Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social  – PAIS
(Mês de Julho)  e  Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais  –  APAE – Projeto
PDEAR (Mês de Julho). Antes de continuar a pauta do dia foi citado o caso do estupro da
criança  de  dez  anos,  que  repercutiu  nacionalmente.  Alguns  conselheiros  deram suas
opiniões e foi sugerido colocar este assunto em pauta na próxima reunião. O Conselho
Tutelar  se  comprometeu  em  trazer  informações  estatísticas  relacionadas  a  violência
sexual para ser debatido em grupo. Também foi solicitado pelo presidente a aprovação
para  acrescentar  dois  assuntos  em pauta  na  reunião  de  hoje:  Projeto  Ultrapassando
Barreiras  da  Secretaria  de  Educação  e  solicitação  do  conselheiro  tutelar  Paulo
Cavalcante,  o que foi  aprovado por unanimidade. Sendo assim o presidente informou
sobre  a  solicitação  do  Conselheiro  Tutelar  Paulo  Cavalcante  que  trata  do  pedido  de
retorno do mesmo às funções de conselheiro tutelar, devido o seu nome não ser aceito
pelo  seu  partido  para  concorrer  as  eleições municipais,  o  presidente  informou que a
solicitação  foi  realizada  via  whatsapp,  e  não  formalmente.  O  presidente  colocou  em
votação a deliberação deste assunto o qual foi definido pelos conselheiros aguardar o
documento  oficial,  junto  com  a  ata  da  convenção  do  seu  partido  para  deliberação.
Referente ao Projeto Ultrapassando Barreiras, da Secretaria de Educação, já aprovado e
inscrito neste conselho, o presidente informou que ficou pendente pois necessitava ser
colocado o projeto nos moldes de projeto do CMDCA, conforme ata n°537, de cinco de
novembro  de  dois  mil  e  dezenove.  Como  não  foi  realizado  o  encaminhamento  pois
aguardava-se  o  projeto,  o  mesmo  não  foi  discriminado  em  ata.  Sendo  assim  este
conselho aprova por unanimidade, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – FMDCA, o custeio para a execução do Projeto Ultrapassando Barreiras,
da Secretaria de Educação, no valor de Cento e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Oito
Reais e Quarenta e Sete Centavos.  Pauta 03: Informações sobre os delegados para a
Conferência  Estadual.  O  presidente  informou  que  as  documentações  solicitadas  pelo
CEDCA para  a  Conferência  Estadual  foram encaminhadas dentro  do  prazo.  Informou
também que dos delegados escolhidos na Conferência Municipal de Dois Mil e Dezoito,
três  se  colocaram  a  disposição  (Luciano  Pedro  Estevão,  Esther  Laurent  e  Bruno
Figueredo Arceno) para concorrerem a delegados nacionais.  Pauta 04: Devolutiva dos
Projetos da Secretaria da Educação desenvolvidos com recursos do Fundo Municipal dos
Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  FMDCA.  O  conselheiro  Bruno  falou  sobre  o
Projeto Academia Itinerante adaptada para crianças com deficiência, que a princípio seria
itinerante, mas que foi  definido colocar as academias fixas em pontos estratégicos do
município. O conselheiro Valdeci falou sobre o projeto e sua importância, e solicitou que
no dia da inauguração sejam convidadas as crianças da Associação de Apoio as Famílias
dos  Deficientes  Físicos  –  ADAFEFI  para  fazerem parte.  Sobre  o  Projeto  ROPE,  em
parceria com a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, já foram confeccionados robôs e
os profissionais estão sendo capacitados. O conselheiro trouxe informações sobre outros
projetos desenvolvidos. Falou sobre a robótica e a relevância desta atividade para as
crianças e adolescentes do município. Sobre o Projeto Jovem Doutor e os equipamentos
comprados para o desenvolvimento do projeto. O presidente agradeceu a devolutiva do
conselheiro Bruno sobre os projetos da Secretaria de Educação e falou sobre a relevância
destes  projetos.  O  conselheiro  Mário  aproveitou  e  informou  aos  conselheiros  que  o
Projeto  DOJO  Artes  Marciais,  da  Fundação  Municipal  de  Esportes  –  FME,  já  abriu
licitação para reforma da Capela Mortuária do município e o Centro de Artes Marciais e
que a praça esportiva também deverá ser adequada neste espaço.  Pauta 05: Vara da
Infância e Juventude de Balneário Camboriú. O presidente relembrou sua primeira visita à
Dra.  Camila  Coelho,  Juíza  de  Direito,  e  informou que  foi  chamado  para  nova  visita,
acompanhado do Procurador Geral do Município, Dr. Felipe. O presidente falou que a Dra.
Camila tem uma representação muito grande e que está muito atenta a todos os projetos
que envolvem crianças e adolescentes. Repassou que a juíza já conversou com algumas
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OSCs  para  conhecimento  do  trabalho  realizado.  Ressaltou  que  a  Dra.  Camila  está
preocupada com os Termos de Parcerias com o FMDCA e está aguardando retorno do Dr.
Mário Vieira Júnior, Promotor da 4ª Promotoria de Justiça, para junto com o Ministério
Público  auxiliar  a  Administração  Municipal  nas  fiscalizações  destas  parcerias.  O
presidente informou que o Procurador Geral também foi chamado pensando na avaliação
das contas pelo município. A magistrada queria entender de que maneira eram realizadas
estas  prestações  de  contas.  O  presidente  repassou  a  juíza  toda  a  preocupação  da
Administração Municipal com os recursos públicos e que os gestores das parcerias são
funcionários efetivos da prefeitura e recebem gratificação para exercer essa função. O
presidente ressaltou que a Dra. Camila é uma juíza muito atuante e que também trouxe a
tona a questão de que muitos dos conselheiros de direitos são beneficiários do FMDCA, e
que esta é uma questão que deve ser revista visto que os conselheiros se auto fiscalizam.
O presidente explicou como funciona o conselho nas questões deliberativas e a juíza
deixou claro a necessidade de um estudo na modificação desta questão para que os
conselheiros beneficiados sejam  impedidos de participar de questões onde envolvem
recursos. O presidente sugeriu que até a próxima reunião, quem ainda não conversou
com a juíza, que agende visita para que na próxima assembleia estes assuntos possam
começar a serem debatidos.  Essa visita é muito importante para que os conselheiros
conheçam o posicionamento da juíza quanto ao conselho. Pauta 06: Assuntos Gerais. O
conselheiro  Leandro  informou que a Secretaria  de  Saúde contratou  especialistas  que
estão atuando junto ao Posto de Atenção Infantil – PAI, inclusive com listas de espera
zeradas até o momento, como é o exemplo da Psiquiatria Infantil e Neurologia Infantil.
Também informou que estão com especialistas na área de ortopedia, otorrinolaringologia,
dermatologia, endocrinologia e que os encaminhamentos podem ser agendados no PAI e
se  colocou  a  disposição  para  auxiliar  nos  encaminhamentos.  O  conselheiro  Leandro
também falou que esteve com a juíza Dra. Camila Coelho e que percebeu que a mesma
realmente é muito ativa, bastante preocupada com as crianças e que foi alinhavado com
ela  a  questão  de  fluxos  de  encaminhamentos  pois  ela  quer  conhecer  a  Rede  de
Atendimento.  A  conselheira  Regina  repassou  que  foi  chamado  mais  quarenta
crianças/adolescentes que estavam na lista de espera, sendo que no momento estão com
setenta e um aguardando atendimento/lista de espera, e que os trabalhos estão sendo
realizados com cinquenta por cento de ocupação, sendo que as atividades estão sendo
realizadas  quinzenalmente,  sendo  online  e  presenciais.  Inclusive  ressaltou  que  tem
crianças que não estão comparecendo e nem realizando as atividades on line, e que este
foi o motivo de buscar solução junto a juíza Dra Camila, para verificar a melhor solução,
aguardar ou chamar outra criança. A conselheira Regina também falou que a entidade
está entrando em contato com cada família que não está participando e pediu orientação
dos conselheiros para esta situação. O conselheiro Wilson falou que a Associação Amor
pra Down também tem problemas com famílias que não estão respondendo, e sugere
seguir o Regimento Interno da entidade. Aproveitou para informar que a Associação Amor
pra  Down  continua  com o  tele  atendimento,  com exceção  da  médica  pediátrica  que
atende na sede e informa que os pais estão resistentes em voltar por serem grupo de
risco e altamente vulnerável. Mas estão se organizando para o retorno. O conselheiro
Wilson  informou  também  a  que  a  entidade  ingressou  no  Programa  Itaú  UNICEF  de
Inclusão, fazendo parte da região sul e que até o final do ano executarão um projeto com
recursos oriundos do programa. O conselheiro Valdeci informou que a AFADEFI realizou
uma pesquisa com os associados para verificar quem teria vontade de voltar a fazer o
atendimento  presencial  e  para  surpresa  da  entidade,  noventa  e  oito  por  cento  dos
atendidos querem voltar ao atendimento presencial, devido o atendimento direto com o
paciente. Falou que a entidade então voltará a atender presencialmente e que utilizará do
recurso  do  fundo  para  compra  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  –  EPI,  e
respeitando o distanciamento. A conselheira Josiane, da Associação PAIS informou que
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os atendimentos  estão acontecendo presencialmente.  A conselheira  Grasiela  informou
que  o  Grupo  de  Estudos  e  Apoio  a  Adoção  Anjos  da  Vida  estão  com atendimentos
remotos.  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 (14)

Bruno Figueredo Arceno (Participante)
Assinou em 20/09/2020 às 18:55:53 (GMT -3:00)

Mário Tetto Pereira Neto (Participante)
Assinou em 20/09/2020 às 12:05:17 (GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 10:25:27 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 16:40:48 (GMT -3:00)

Suelen Roberta Pedroza (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 17:45:10 (GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 10:20:48 (GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 10:19:50 (GMT -3:00)

Rolandy Rodrigues (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 10:21:14 (GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 11:12:20 (GMT -3:00)
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Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 11:11:27 (GMT -3:00)

Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 11:45:06 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 12:35:12 (GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 16:38:53 (GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 13:09:45 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

17/09/2020 às 10:21:14 
(GMT -3:00)

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

17/09/2020 às 11:45:06 
(GMT -3:00)

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

17/09/2020 às 10:20:48 
(GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia E-mail irene@univali.br, IP: 131.161.16.42 
assinou.

17/09/2020 às 10:17:42 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

17/09/2020 às 10:19:50 
(GMT -3:00)

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

17/09/2020 às 11:12:20 
(GMT -3:00)

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

17/09/2020 às 11:11:27 
(GMT -3:00)

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

17/09/2020 às 10:25:27 
(GMT -3:00)

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

17/09/2020 às 13:09:45 
(GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi E-mail leandro.ghilardi@bc.sc.gov.br, IP: 
170.82.223.24 assinou.

20/09/2020 às 12:05:17 
(GMT -3:00)

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

17/09/2020 às 17:45:10 
(GMT -3:00)

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

20/09/2020 às 18:55:53 
(GMT -3:00)

Bruno Figueredo Arceno E-mail brunooarc@hotmail.com, IP: 
186.225.225.120 assinou.

21/09/2020 às 16:40:48 
(GMT -3:00)

CMDCA E-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com, IP: 45.231.0.255 
assinou.

21/09/2020 às 12:35:12 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers E-mail josiane.h@hotmail.com, IP: 191.32.2.138 assinou.

21/09/2020 às 16:38:53 
(GMT -3:00)

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