
Ata Nº 556 – Aos quinze dias 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, Cátia Purnhagen Franzoi,
Ellacyane Cardoso Soares Rocha,  Leandro Teixeira  Ghilardi,  Manuela Pessoa Duarte;
Marilene  Severino  Cardoso,  Josiane  Hoepers,  Regina  Dal  Bem,  Rolandy  Rodrigues,
Thiago Velasques, Wilson Reginatto Júnior, Suelen Pedroza, Valdeci Matias e Yolanda
Irene Keller Boia. Estavam presentes: Camille Amorim, presidente do Conselho Tutelar;
Paulo  Edson  Cavalcante;  Anna  Medeiros,  representante  da  União  dos  Estudantes
Secundaristas  de  Balneário  Camboriú  –  UESBC;  Cleo  Mates;  Deolinda  Raiser,
representante do Juizado da Infância e Adolescência; Jéssica Gerzewski e Samuel Tomé
representantes da Geração de Emprego e Renda – GERAR; Marina e Roberta – Atados;
Suellen Martins, representante do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE; Thuany
Cristini Cunha, representante da Casa dos Conselhos.  Pauta 01: Aprovação da Ata. A
conselheira Regina solicitou alteração na ata do dia Primeiro de Setembro de Dois Mil e
Vinte, a qual foi aprovada por unanimidade.  Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e
Documentos Recebidos. Ofícios Expedidos: Memorando n°28.033, de nove de setembro,
encaminhado  a  Secretaria  de  Educação  enviando  cópia  da  ata  do  dia  primeiro  de
setembro para encaminhamento no processo do Projeto Ultrapassando Barreiras; E-mail
do dia nove de setembro, encaminhado ao Sr. Ezequiel Leopoldo da Silva, informando
sobre o Registro e Qualificação da entidade Casa AME; E-mail do dia onze de setembro,
encaminhado  a  Organização  da  Conferência  Estadual,  enviando  documentos  dos
delegados.  Documentos Recebidos:  E-mail do dia primeiro de setembro, enviando pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, informando que o
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH lançou Consulta Pública para coletar
contribuições para a resolução de diretrizes para promoção, proteção e defesa de direitos
humanos  de  pessoas  em  situação  de  rua;  E-mail  do  dia  primeiro  de  setembro,
encaminhado  pelo  CEDCA compartilhando  informações  sobre  os  dados  do  Primeiro
Censo da População em Situação de Rua de Novo Hamburgo/RS; E-mail do dia dois de
setembro, encaminhado pela Geração de Emprego e Renda – GERAR comunicando que
os  mesmos  estão  desenvolvendo  curso  com  jovens  aprendizes,  que  estão,  neste
momento de pandemia, tendo somente aulas online(EAD) e informando que ainda não se
tem previsão de retorno  para  volta  às  aulas  do curso  de aprendizagem;  Memorando
n°27.462, de três de setembro, encaminhado pela Contabilidade do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA comunicando que houve o recebimento
do repasse referente aos valores arrecadados por meio da DIRPF 2020 – Imposto de
Renda,  no dia  vinte e sete de agosto de dois  mil  e vinte,  no valor  de Sessenta Mil,
Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos; E-mail do dia nove de
setembro,  encaminhado  pelo  Sr.  Ezequiel  Leopoldo  da  Silva,  solicitando  informações
sobre criação de organização não governamental e registro neste conselho; E-mail do dia
nove de setembro, encaminhado pelo Conselheiro Leandro Ghilardi, justificando ausência
na reunião do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de
Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência no dia onze de agosto;
Ofício  n°408  de  nove  de  setembro,  encaminhado  pela  Associação  de  Proteção,
Acolhimento  e  Inclusão Social  –  PAIS  solicitando  veículo  com motorista  para  realizar
entregas de ofícios e atender determinação judicial, no mínimo duas vezes no mês, pela
parte da manhã, às terças-feiras; E-mail do dia quatorze de setembro, encaminhado pelo
CEDCA enviando convocação da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina - CEDCA/SC, a realizar-se em
vinte  e  quatro  de  setembro com transmissão pelo  canal  da  Secretaria  de  Estado  do
Desenvolvimento Social – SDS, no YouTube; Relatório de Dados Estatísticos de Violência
Sexual  atendidos  no  Conselho  Tutelar  de  Balneário  Camboriú.  Foram  entregues  os
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Relatórios  de  Atividades  das  seguintes  Organizações  da  Sociedade  Civil  –  OSC's:
Associação Amor pra Down (Meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e
Julho); Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC (Mês de Agosto); Universidade
do Vale do Itajaí – UNIVALI (Mês de Agosto) e Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos
da Vida (Mês de Agosto). Em relação ao valor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – FMDCA informado pela Contabilidade, provenientes de doações de
pessoas físicas do Imposto de Renda, o conselheiro Wilson informou que grande parte
deste valor foi arrecadado pela Associação Amor pra Down, através do Edital de Chancela
para execução do Projeto Jiu Jitsu criado para atender quarenta crianças do Bairro dos
Municípios. Este projeto já foi aprovado por este conselho. O conselheiro Wilson informou
que a entidade está buscado recursos do Importo de Renda para que até o final do ano a
entidade consiga o valor total  para o desenvolvimento do projeto.  Após o conselheiro
informou que realizará o encaminhamento das guias para conferência e fiscalização deste
conselho. O presidente informou que o motorista Sr Ademir voltou ao trabalho, após ser
afastado devido a pandemia e o mesmo ser grupo de risco, e que a partir desta semana
atenderá  novamente  as  entidades  de  acordo  com o  cronograma.  Caso  alguma OSC
precisar  alterar  o  dia  de  atendimento,  a  mesma  deverá  conversar  com  as  OSCs
atendidas, para alteração de dia. Pauta 03: Conselho Tutelar: Violência Sexual à Crianças
e  Adolescentes,  com  estatísticas.  O  presidente  passou  a  palavra  a  Presidente  do
Conselho  Tutelar  Camille.  A conselheira  Camille  explicou  que  neste  ano  o  Conselho
Tutelar registrou vinte e cinco casos de violência sexual, dados de Janeiro a Agosto de
dois  Mil  e  Vinte.  No  mês  de  janeiro  registrou-se  quatro  casos;  fevereiro  não  houve
registros; março foram registrados quatro casos; abril foram registrados dois casos; maio
e  junho  quatro  casos;  julho  dois  e  agosto  cinco  casos.  A presidente  ressaltou  duas
situações diferentes neste momento, o recesso das escolas devido a pandemia, pois a
grande maioria das denúncias aconteciam através das escolas e outro ponto a considerar
é que muitos casos de violência sexual nem passam pelo Conselho Tutelar. Explicou que
muitas vezes o caso é denunciado diretamente na Delegacia e encaminhado ao Centro
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e ressaltou que este sistema
o Conselho Tutelar tentará alinhar com a delegacia e outros órgãos competentes para que
a estatística seja geral. A presidente trouxe também que a genitora, anônimos e o SINAN
são  os  principais  agentes  que realizam as denúncias  dos  casos de violência  sexual.
Outros órgãos denunciantes são Polícia Militar, Parentes da Vítima, Posto de Atendimento
da Barra, Programa Abraço, Posto de Atenção Infantil – PAI e Polícia Civil – DPCAMI.
Com relação as vítimas,  Camille  esclareceu que as crianças e adolescentes do sexo
feminino são maioria entre as vítimas de violência sexual, representando oitenta e oito por
cento dos casos, já os meninos estão em doze por cento dos casos. Com relação a faixa
etária os casos com crianças e adolescentes com idade entre três e quinze anos foram os
mais  evidenciados.  Em  relação  às  vítimas  a  maioria  são  crianças  de  cinco  anos,  e
adolescentes de quinze. A presidente falou que os bairros dos Municípios e Centro foram
os bairros onde apresentaram mais casos de violência sexual. Camille colocou também
que a maioria das violações, tanto com crianças quanto com adolescentes, ocorreram
dentro da residência da vítima, sendo oitenta e oito por cento dos casos, e doze por cento
foram em locais públicos, sendo via pública, bar ou similar e instituição pública. Cabe
acrescentar  que  vinte  e  dois  casos  de  violência  de  direitos  ocorreram  dentro  da
residência. A presidente comentou que de modo geral, a totalidade dos agressores foram
do  sexo  masculino  (parentes,  amigos  familiares,  vizinhos  e  desconhecidos)  e  houve
predominância de agressor único, chamando atenção o elevado percentual de agressões
perpetradas por familiares. Camille finalizou explicando que as providências tomadas pelo
Conselho  Tutelar  se  dão  principalmente  por  meio  de  encaminhamentos  à  Rede  de
Proteção, como CREAS e Centro Integrado Solidariedade e Saúde – CISS. No entanto,
alguns casos são orientados à Delegacia para registro de Boletim de Ocorrência, como
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também consulta em Unidade Básica de Saúde. Colocou que houve casos encaminhados
ao Conselho Tutelar de outro município, devido a vítima vir a residir em outra localidade e
em casos excepcionais aplica-se o Termo de Responsabilidade Provisória e Emergencial,
como medida de proteção no momento em que a criança reside somente com o agressor,
e  que  o  Acolhimento  Institucional  também  se  torna  necessário  pela  falta  de  família
extensa. O presidente Douglas agradeceu o Conselho Tutelar e falou da importância de
saber destes dados para que este conselho possa direcionar e deliberar sobre a violência
contra  a  criança  e  o  adolescente.  Solicitou  para  que  este  relatório  estatístico  seja
encaminhado ao Comitê de Gestão para conhecimento. O conselheiro Wilson questionou
se a lei  está sendo imputada aos agressores.  A presidente Camille  respondeu que o
Conselho Tutelar fica sem esse tipo de resposta pois o caso é passado para a polícia dar
continuidade,  mas  que  de  alguns  casos  em  que  acompanha,  o  inquérito  ainda  está
aberto, a adolescente ainda está sofrendo consequências de estar fora de casa, pois teve
que ser acolhida e não pode voltar para a casa dos familiares em virtude do genitor estar
solto.  Sendo  assim,  esta  adolescente  acaba  por  sofrer  mais  de  uma  violência  e
infelizmente, em sua maioria, os agressores anda não sofreram punição. O presidente
sugeriu que estes dados sejam acompanhados pelo Comitê Gestor para que o mesmo
verifique como está o andamento investigatório e processual de cada caso e para que a
punição do agressor  aconteça.  O presidente informou também que foi  solicitado uma
reunião do CMDCA e Comitê Gestor com a Dra. Inara, Delegada da Mulher, Criança e
Adolescente para conversar sobre estas situações. A Dra. Inara está de férias e assim
que retornar, a partir do dia vinte e cinco deste mês, agendará a reunião. Os conselheiros
deliberaram a favor da sugestão do presidente e a conselheira Marilene que também
coordena o Comitê Gestor colocou ser muito importante este encaminhamento pois os
estudos do comitê estão sendo baseados na lei, decreto e orientações, mas que já estão
sendo trazidos alguns casos e vivências sobre esta situação na rede. Inclusive a sugestão
de  reunião  com  a  delegada  já  foi  uma  orientação  do  comitê,  bem  como  outras
representações que também estão sendo procuradas. Quanto ao relatório estatístico do
Conselho Tutelar, a conselheira explicou que o mesmo será de grande valia para o comitê
pois a partir disto o trabalho poderá ser desenvolvido de forma planejada e trazendo as
especificidades que ocorrem no município.  O presidente solicitou ao Conselho Tutelar
para  que  informe  ao  CMDCA e  Comitê  o  procedimento  dos  encaminhamentos  para
conhecimento e parceria nos acompanhamentos. A conselheira tutelar Camille falou que o
órgão criará um fluxo informativo para conhecimento do conselho, visando um melhor
atendimento nos casos de violação de direitos. O presidente parabenizou a estagiária do
Conselho  Tutelar  Ana  Medeiros  pela  dedicação  na  realização  do  relatório  estatístico.
Pauta 04: Apresentação da Plataforma Nacional Atados Voluntários. O presidente passou
a palavra ao conselheiro Wilson que foi  quem solicitou a pauta. O conselheiro Wilson
falou que conheceu a Sra. Marina, representante da Equipe de Expansão Atados, num
grupo de captação de recursos e informou que esta plataforma está expandindo pelo
Brasil, sendo uma oportunidade para as organizações sociais conseguirem voluntariado
das mais diversas formas. O conselheiro passou a palavra a Sra. Marina que agradeceu a
oportunidade e explicou que o trabalho iniciou em São Paulo mas que hoje já  estão
ampliando novas conexões por todo o Brasil. O trabalho da Atados é mobilizar pessoas
para  causas  sociais.  É  uma  plataforma  que  conecta  pessoas  que  buscam  trabalho
voluntário em Organizações da Sociedade Civil – OSC's. A Sra. Marina colocou que cento
e  quarenta  mil  voluntários  já  foram  inscritos,  oito  mil  vagas  publicadas,  duas  mil  e
duzentas organizações atendidas. Também informou que setecentas mil visitas já foram
feitas no site da Atados e que a cada dez oportunidades, nove são preenchidas. A Sra.
Marina esclareceu que as vagas são divulgadas por mapas e filtros (filtros por cidade, por
causa e por habilidade), os meios de divulgação são realizados por Newsletter quinzenais
automáticas e pelas redes sociais. Foram repassados os dados de contato da equipe,
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como Whatsapp para a rede de organizações parceiras da expansão Nacional do Atados
(https://chat.whatsapp.com/DJOKRM1obCzAUIc0KHJqhv  ),  Sistema  Trello  com
documentos  de  apoio  para  Organizações  Não  Governamentais  –  ONG's  da  rede
(https://trello.com/b/C6SJjgaF/materiais-para-rede-atados  ), Telefones (Marina (11) 97514-
8216  e  Roberta  (48)  991488881)  e  E-mail:  nosdoatados@atados.com.br.  As
representantes explicaram como se inscrever no site e como criar a vaga de voluntário.
Falaram do voluntariado a distância e de outras possibilidades, da responsabilidade das
ONG's e da responsabilidade da Atados. Finalizaram explanando a importância de estar
nas redes sociais e se colocaram a disposição tanto para fazer o cadastro no site, quanto
para a criação de vagas. O presidente agradeceu a equipe da Atados e deixou espaço
para  os  conselheiros  se  posicionarem,  os  quais  aproveitaram  para  agradecer  a
oportunidade. O presidente falou sobre a questão do voluntariado e como é importante
este  serviço  para  a  sociedade.  Pauta  05:  Comitê  de  Gestão  Colegiada  da  Rede  de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência. O presidente passou a palavra a coordenadora do Comitê, conselheira Marilene
que explicou que na última reunião do comitê, dia oito de setembro, o mesmo criou duas
comissões, uma responsável pela  organização do Seminário da Rede de Atendimento e
outra que ficará responsável pela relatoria do protocolo. Ressaltou que o intuito é realizar
o seminário on line no final de novembro e assim que estiver tudo sistematizado o comitê
trará  ao  conselho  para  aprovação  e  possíveis  sugestões.  Quanto  a  relatoria  a
coordenadora informou que o grupo deverá se reunir no dia vinte nove deste mês e que
na  próxima  reunião  do  CMDCA  o  comitê  deverá  encaminhar  o  documento  para
conhecimento e aprovação da plenária. O conselheiro Rolland falou da importância dos
estudos já realizados pelo comitê e também da relevância deste seminário para a Rede
de Atendimento. Ressaltou que o objetivo deste comitê é melhorar o sistema e agradeceu
ao Conselho Tutelar pelo relatório estatístico. A coordenadora falou que este seminário faz
parte do plano de trabalho do comitê e servirá para mapear a rede de atendimento. Além
disso  falou  dos  conselheiros,  do  comprometimento  dos  mesmos  neste  processo  e
também da participação da Dra.  Patricia  Nicodemus neste comitê.  Pauta 06:  Vara da
Infância e Juventude de Balneário Camboriú. O presidente questionou os conselheiros
quanto ao agendamento  de visita  à  Dra.  Camila  Coelho,  juíza da Vara  da Infância e
Juventude.  O  conselheiro  Wilson  disse  que  solicitou  audiência  por  e-mail,  mas  não
recebeu retorno. A conselheira Ellacyane falou que também solicitou reunião com a juíza
por e-mail, mas não teve retorno e que lhe foi informado um número de telefone, o qual a
conselheira repassou os demais. A Sra. Deolinda também repassou o telefone da Vara da
Família  para  que  os  conselheiros  entrassem  em  contato  para  o  agendamento.  O
presidente então relembrou que houve o pedido da juíza para que este conselho faça
algumas  alterações  diante  da  posição  que  os  conselheiros  se  encontram,  como
conselheiros e beneficiários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– FMDCA, pois os mesmos direcionam as políticas. O presidente ressaltou que todos os
conselheiros devem realizar este agendamento para conhecer a opinião da juíza e para
que  este  conselho  possa  direcionar  ações  sobre  esta  questão.  Pauta  07:  Reunião
CMDCA em alusão ao Dia das Crianças. O presidente Douglas sugeriu aos conselheiros
que a próxima reunião do CMDCA seja realizada com crianças e adolescentes, pois a
mesma antecederá o Dia das Crianças. Sugeriu que os conselheiros tragam na próxima
reunião  um  filho,  neto  ou  alguma  criança  da  entidade  representante  para  que  este
conselho possa ouvir a criança e o adolescente nos mais variados assuntos. O presidente
propôs também que a reunião seja presidida pela estagiária da Casa dos Conselho que
tem dezessete  anos.  Inclusive  a  Thuany (estagiária  da  Casa  dos  Conselhos)  se  faz
presente nesta reunião de hoje para aprender como realizar a mesma. Os conselheiros
aprovaram a ideia, elogiaram a sugestão e concordaram em realizar a próxima reunião
desta  maneira,  ouvindo as  crianças e os adolescentes  no que eles  tem interesse.  O
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conselheiro  Wilson relembrou que quando foi  presidente  deste  conselho,  as  reuniões
eram  realizadas  nas  escolas,  justamente  para  ouvi-los.  O  presidente  então  solicitou
sugestões de pautas para o dia. Ficou deliberado que as sugestões de pauta para este
dia serão sugeridas no grupo de whatsapp para que este CMDCA possa organizar a
primeira reunião de outubro. A conselheira Marilene sugeriu que as crianças tenham em
mãos papéis e canetas para que possam se expressar em forma de desenho. Foram
sugeridos temas como pandemia, falta da escola neste período, e também foi sugerido
deixar  espaço  nos  assuntos  gerais  para  que  eles  possam  colocar  seus  anseios.  O
presidente sugeriu até iniciar a pauta com os assuntos gerais e depois ir desenvolvendo a
reunião após esta discussão, pois neste momento eles mesmos podem trazer os temas. A
ideia foi acolhida por todos.  Pauta 08: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação:
Análise de documentos da GERAR. Após análise de novos documentos encaminhados
pela  ONG  Gerar  solicitando  renovação  de  registro,  foi  verificado  que  a  entidade  já
recebeu renovação de Registro e Qualificação no mês de fevereiro deste mesmo ano, o
qual  está aprovado através da Ata n°542 de quatro de fevereiro.  Pauta 09: Assuntos
Gerais. A conselheira Cátia informou que a Associação de Pais e Amigos do Autista –
AMA  Litoral  sempre  realizaram  seminários  anuais  e  agora  continuam  com  estes
seminários em forma de lives e que sempre levam o nome do conselho, do município, das
parcerias que a entidade tem junto ao município para o estado e também para outros
municípios  do  país,  divulgando  a  questão  do  autismo.  Quanto  a  próxima  reunião  a
conselheira pensou em fazer uma roda de música com as crianças no início da reunião e
também deixá-los expor como está sendo esta fase de pandemia. O conselheiro tutelar
Paulo  Cavalcante  que  solicitou  descompatibilização  para  concorrer  a  candidato  a
vereador na convenção do seu partido político, falou que não apresentou solicitação de
retorno ao Conselho Tutelar, pois a convenção acontecerá neste fim de semana próximo e
que assim que este evento acontecer ele informará formalmente o CMDCA e a prefeitura
de sua decisão. A conselheira Manuela levantou a questão de como ficará a renovação
dos projetos das parcerias e quando será a entrega do plano de trabalho. O presidente
Douglas informou que será encaminhado, através das Casa dos Conselhos que cuida do
apoio administrativo aos conselhos, ofício a Procuradoria Jurídica para verificar se será
realizado edital de chamamento público ou aditivo. O conselheiro Wilson relembrou que a
a última parceria realizada foi feita para os exercícios de dois mil e vinte e dois mil e vinte
e um. A conselheira Manuela questionou se as entidades teriam aumento e foi informada
pelo  conselheiro  Wilson  que  esse  reajuste  deverá  ser  aprovado  pelo  conselho.  A
conselheira tutelar Camille levantou sobre o curso on line Abordagens com Crianças e
Famílias  em  situação  de  Vulnerabilidade  Social  que  alguns  conselheiros  tutelares
gostariam de participar. O presidente repassou que quando foi informado pela conselheira
tutelar Karin do interesse de alguns conselheiros participarem deste curso, a inscrição
deveria  ser  realizada  no  outro  dia.  Foi  solicitado  então  a  todos  que  quando  houver
interesse em participar de cursos, os mesmos sejam solicitados com antecedência de,
pelo  menos,  trinta  dias,  pois  o  pagamento  da  inscrição  depende  da  ata  do  CMDCA
aprovando  a  participação  e  a  mesma  deverá  estar  assinada.  O  conselheiro  Wilson
informou que a WEG empresa de Jaraguá do Sul que está financiando o Projeto Emprego
Apoiado da Associação Amor  pra  Down,  solicitou  relatos  e  imagens de como está  o
desenvolvimento projeto, pois a empresa realizará um vídeo institucional e o projeto da
Associação Amor pra Down será citado. A estagiária do Conselho Tutelar Ana Medeiros
informou  sobre  o  evento  Superexposição  Infanto-juvenil  em  Mídias  Sociais,  que
acontecerá dia nove de setembro, das dez as treze horas. Informou que as inscrições são
gratuitas  e  repassou  o  link  para  inscrição.  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)

Leandro Teixeira Ghilardi (Participante)
Assinou em 21/10/2020 às 07:29:43 (GMT -3:00)

Marilene Severino Cardoso (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 23:37:34 (GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 22/10/2020 às 09:24:05 (GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 09:51:29 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 10:02:49 (GMT -3:00)

Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 10:12:07 (GMT -3:00)

Cátia Purnhagen Franzoi (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 10:27:25 (GMT -3:00)

Rolandy Rodrigues (Participante)
Assinou em 22/10/2020 às 10:15:58 (GMT -3:00)

Thiago Velasques (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 11:04:03 (GMT -3:00)
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Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 11:37:16 (GMT -3:00)

Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 12:14:42 (GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia (Participante)
Assinou em 21/10/2020 às 10:53:21 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 22/10/2020 às 12:08:56 (GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Participante)
Assinou em 20/10/2020 às 14:45:01 (GMT -3:00)

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

Histórico completo

Data e hora Evento

20/10/2020 às 14:45:01 
(GMT -3:00)

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

20/10/2020 às 10:12:07 
(GMT -3:00)

Valdeci Matias E-mail afadefi.bal@hotmail.com, IP: 170.254.222.18 
assinou.

20/10/2020 às 09:51:29 
(GMT -3:00)

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

20/10/2020 às 10:02:49 
(GMT -3:00)

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

20/10/2020 às 11:04:03 
(GMT -3:00)

Thiago Velasques E-mail thiagomcv@gmail.com, IP: 177.16.61.98 assinou.

20/10/2020 às 09:46:13 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

20/10/2020 às 10:27:25 
(GMT -3:00)

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

20/10/2020 às 11:37:16 
(GMT -3:00)

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

20/10/2020 às 12:14:42 
(GMT -3:00)

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

20/10/2020 às 23:37:34 
(GMT -3:00)

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

21/10/2020 às 07:29:43 
(GMT -3:00)

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

21/10/2020 às 10:53:21 
(GMT -3:00)

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

21/10/2020 às 14:13:00 
(GMT -3:00)

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

22/10/2020 às 09:24:05 
(GMT -3:00)

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

22/10/2020 às 10:15:58 
(GMT -3:00)

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

22/10/2020 às 12:08:56 
(GMT -3:00)

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

22/10/2020 às 12:09:00 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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