
Ata Nº 583 – Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove
horas,  iniciou-se  a  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE  de  Balneário  Camboriú–SC
remotamente via Skype. Estavam presentes os seguintes conselheiros:  Luciano Pedro
Estevão, João Carlos Alves dos Passos, Ana Carolina Gomes, Sandra Mara Luchtenberg,
Bruno Figueredo Arceno, Sandra Mara Luchtenberg, Grasiela Aparecida Teixeira, Patricia
da Costa Oliveira, Valdeci Matias, Paulo Correa Júnior, Manuela Pessoa Duarte, Mário
Tetto  Pereira  Neto,  Wilson  Reginatto  Júnior  e  Ellacyane  Cardoso  Soares  Rocha.  O
presidente deu início a reunião falando sobre o Projeto Inteligência Emocional, explicou
que  o  projeto  foi  inscrito  no  CMDCA,  porém a  execução  e  o  valor  não  tinham sido
aprovados.  O  presidente  passou  a  palavra  ao  conselheiro  Bruno,  representante  da
Secretaria de Educação que trouxe para a plenária as situações encontradas hoje nas
Unidades  de  Educação,  como  problemas  de  relacionamentos,  violação  de  direitos,
instabilidade  emocional,  problemas com a  automutilação.  E  para tentar  resolver  essa
problemática a Secretaria de Educação apresentou o Projeto Inteligência Emocional, que
objetiva  a  aquisição  de  material  didático  especializado  em  saúde  mental  e  relações
sociais  no  contexto  escolar,  que  contemplem  do  primeiro  ao  nono  ano  do  Ensino
Fundamental, numa média de dois mil alunos, oportunizando as crianças e adolescentes
matriculados na Rede Municipal de ensino de Balneário Camboriú, momentos de reflexão
socioemocional  impactados  pelo  tempo  de  pandemia  do  COVID-19.  O  conselheiro
explicou que o projeto foi inscrito neste CMDCA, mas que a aprovação do valor ficou para
ser aprovado após a entrega do material  que será adquirido e do Plano de Trabalho.
Bruno explicou que se fosse para aprovar essa execução na próxima reunião ordinária,
não haveria tempo hábil para realizar todo o processo até o fim deste ano, por isso o
motivo da reunião extraordinária. O conselheiro falou que a documentação para dar início
ao processo de compra está toda organizada,  inclusive os orçamentos. O conselheiro
João questionou sobre a assessoria na entrega e conhecimento do livro, e o conselheiro
Bruno  explicou  que  a  assessoria será  dada  pelos  professores.  O conselheiro  Valdeci
questionou se o livro será igual  para todas as idades.  Bruno explicou que primeiro  o
projeto atenderá o quarto ano das séries iniciais, que receberão um tipo de livro e depois
quando for atender outras séries o material será outro. O conselheiro João questionou o
valor unitário e o valor total do projeto. Bruno falou que o valor unitário ficou em Duzentos
e Vinte e Cinco Reais, explicou que junto a este valor, está o material e a assessoria da
escola. Explicou que o material didático é da criança e ela utilizará durante o ano todo e
explicou como funcionará a sua metodologia e assessoria. Foi solicitado discriminar no
Plano de Trabalho essa questão para que se possa entender que no valor unitário está o
material,  a  aplicação  de  uma  metodologia  que  inclui  o  livro  didático  e  o  sistema  de
treinamento dos professores. Foi solicitado algumas adequações no Plano de Trabalho,
que  serão  alteradas  pelo  conselheiro  Bruno.  Restou  aprovado  por  este  CMDCA a
execução do Projeto inteligência Emocional, com o valor unitário de Duzentos e Vinte e
Cinco  Reais  que  refere-se  a  formação  dos  professores,  orientadores,  supervisores;
reuniões mensais de acompanhamento com pais,  plataforma digital  e livro didático.  O
valor total  da execução do projeto será de Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais,  onde
serão  adquiridos  Dois  Mil  exemplares  e  o  projeto  será  desenvolvido  inicialmente  nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental. O presidente falou sobre a importância do projeto
e  parabenizou  a  Secretaria  de  Educação  pela  iniciativa.  O  presidente  aproveitou  e
parabenizou a Comissão de Seleção de Projetos para o Edital n°003/2021 – Edital de
Chamamento Público, pelos dias de análise dos projetos inscritos e passou a palavra para
a comissão que informou que houve algumas adequações simples nos planos de trabalho
enviados, os quais já foram sanadas. Porém houve uma Organização da Sociedade Civil
– OSC’s que não ficou apta a receber os recursos, mas que entrará com recurso no dia
vinte e nove de outubro, de acordo com o cronograma do Edital n°003/2021. A comissão



explicou  que  faltaram  o  Certificado  de  Registro  e  Qualificação,  Comprovante  de
Experiência  e  o  Plano  de  Trabalho  com  a  identificação  do  Plano  de  Aplicação,
Cronograma de Desembolso e Previsões. Também foi levantado pela comissão a questão
da presidente dessa entidade ser também a responsável pelo projeto, isto é, contratada
para  esse serviço.  A comissão  repassou  que sobrará  recursos  deste  edital,  os  quais
poderão ser utilizados em um novo edital. O conselheiro João sugeriu se aprofundar mais
no Edital  de Chamamento Público,  visto  que o CMDCA de Balneário Camboriú  serve
como referência para os demais municípios. O presidente encerrou a reunião informando
que  a  próxima  reunião  ordinária  que  seria  dia  dois  de  novembro,  devido  ao  feriado
acontecerá dia nove de novembro.  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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