
Ata Nº 020 – Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, na
Casa dos Conselhos, iniciou-se a REUNIÃO 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  os  conselheiros:  Tatiane Aparecida  Martins  do  Rosário,  Patricia  Nicodemus
Valenzuela,  Rolland Rodrigues,  Djaíza Gomes de Sá,  Caroline Signori  Feix e  Josiane
Hoepers. A coordenadora Patricia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e
informou que na tarde de ontem a comissão se reuniu para deliberar sobre o segundo
seminário  e  que um dos pontos  discutidos,  foi  a  plataforma que será  escolhida  para
realizar o II Seminário de Escuta Especializada. Patricia colocou que no dia da reunião
com a Secretaria de Educação, a secretária Marilene colocou a disposição a plataforma
da  secretaria.  Tatiane  informou  que  a  plataforma  Meet  utilizada  pela  Secretaria  de
Educação  suporta  até  duzentas  pessoas.  Ficou  deliberado que a  conselheira  Tatiane
verificará a possibilidade de realizar o seminário pelo Meet e não mais pelo Zoom, pois a
dinâmica do evento será diferente, com o objetivo de integrar os participantes, e com essa
plataforma os mesmos poderão solicitar falas e interagir. Ficou deliberado que a abertura
do evento seja realizada pelo presidente do CMDCA e pelos coordenadores do comitê,
Patricia  e  Rolland.  Após  será  realizada  uma  pequena  palestra  com  os  Conselheiros
Tutelares. A conselheira Tatiane verificará junto ao Projeto Oficinas uma apresentação
cultural para a abertura do evento. Restou deliberado que o início do evento será as treze
e trinta horas pois alguns imprevistos acontecem e acabam por prejudicar o tempo das
apresentações,  os  participantes  poderão  interagir  fazendo  perguntas,  as  quais  serão
respondidas no dia, ou se não houver tempo, serão respondidas a posteriori por e-mail.
Ficou definido que a lista de presença será enviada no dia a todos os participantes e que
o convite será enviado esta semana com o link do evento. Os eixos terão uma hora para
serem apresentados e das dezessete e trinta às dezoito horas, os participantes terão um
momento  para  discussões  e  debates.  Rolland  apresentou  a  arte  dos  folders  de
divulgação, os quais foram aprovados unanimidade. Foi levantada a questão de enviar
novo formulário, e os conselheiros combinaram de formular as questões e discuti-las pelo
grupo  de  whatsapp.  A conselheira  Tatiane  apresentou  o  resultado  da  estatística  do
formulário que foi enviado a todos os participantes no I Seminário. Na primeira questão: A
instituição já recebeu algum relato (denúncia) de violência contra crianças e adolescentes,
Tatiane falou que sessenta, vírgula sete por cento falaram que sim e trinta e nove, vírgula
três por cento disseram que não. Na segunda questão: É preenchido alguma ficha de
notificação, as respostas foram: sessenta e sete, vírgula seis por cento afirmaram que sim
e trinta e dois, vírgula três por cento afirmaram que não. A terceira pergunta: É propiciado
algum local seguro, tranquilo e reservado para conversar com a criança e/ou adolescente,
oitenta e oito, vírgula quatro por cento dos participantes responderam que sim e onze,
vírgula seis, responderam que não. Na quarta pergunta foi questionado a profissão dos
participantes,  sendo  elas:  administradores  escolares,  advogados,  assistentes  sociais,
bombeiros, conselheiros tutelares, conselheiros do Centro de Referência de Assistência
Social –  CRAS, coordenadores de ensino, diretoras, coordenadores sociais, educadores
sociais,  empresários,  especialistas  em  educação,  estagiários,  fonoaudiólogos,
professores de Educação Infantil e Educação Fundamental, gestores de núcleos infantis,
gerentes  de  proteção,  guardas  municipais,  masoterapeuta,  orientador  educacional,
pedagogos,  pedreiro,  psicólogos,  servidores  municipais,  secretarias  municipais,
supervisores escolar e terapeuta ocupacional. A quinta pergunta questionava, se em caso
positivo de denúncia, qual o procedimento realizado, e as respostas foram: Busca Ativa,
Conselho Tutelar, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS,
Delegacia,  Serviços  de  Referência,  Atendimento  e  Acompanhamento  de  Casos,
encaminhamentos para o NUCRIA, Assistente Social da Educação, Escuta Especializada,
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Orientador Educacional, Psicólogos, Orientações Jurídicas, Atendimento Pessoal. A sexta
questão  levantada  foi:  quando  verificam  sinais  de  violência  contra  a  criança  e/ou
adolescente  qual  o  encaminhamento  realizado,  as  respostas  foram:  CRAS,  CREAS,
Conselho  Tutelar,  Delegacia,  Denúncia,  Equipe  Multidisciplinar,  PAEF,  Perícia  no  IGP,
Medidas  de  Proteção,  Ministério  Público,  Notificação  dos  Pais,  Psicólogos  da  Rede,
Secretarias de Saúde, Boletins de Ocorrência, também teve respostas como “não sei” e
“não  temos  casos”.  Na  última  questão  onde  se  solicitava  sugestões  e  observações,
Tatiane relatou algumas delas e os conselheiros debateram as respostas, levando em
consideração  a  relevância  das  mesmas.  Foi  levantada  a  questão  de  um  segundo
Conselho  Tutelar  no  município  e  de  alguns  projetos  realizados  com  os  conselheiros
tutelares nas escolas. Também foi falado sobre a questão da violência doméstica e da
questão psicológica nestes casos. Foi discutido também a confecção de uma logomarca
para o comitê, que será levada para aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA. Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Humenhuk,
secretária-executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, lavro a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.
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Assinaturas (7)

CMDCA (Participante)
Assinou em 22/05/2021 às 09:13:49 (GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá (Participante)
Assinou em 19/05/2021 às 09:35:23 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 17/05/2021 às 13:07:14 (GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Participante)
Assinou em 17/05/2021 às 16:28:50 (GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Participante)
Assinou em 19/05/2021 às 09:07:34 (GMT -3:00)

 Rolland Rodrigues (Participante)
Assinou em 19/05/2021 às 16:19:42 (GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Participante)
Assinou em 22/05/2021 às 08:29:21 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

17/05/2021 às 12:18:25 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

17/05/2021 às 13:07:14 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 
189.58.115.209) 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.

19/05/2021 às 09:07:34 
(GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Autenticação: e-mail 
patricia.nicodemus@gmail.com; IP: 187.181.179.190) 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.

17/05/2021 às 16:28:50 
(GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Autenticação: e-mail 
tatiane_rosario@hotmail.com; IP: 179.186.89.185) 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.

19/05/2021 às 16:19:42 
(GMT -3:00)

 Rolland Rodrigues (Autenticação: e-mail rollandrodrigues@hotmail.com; 
IP: 170.82.223.2) 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.

19/05/2021 às 09:35:23 
(GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá (Autenticação: e-mail 
dijaizagomeseduinfantil@gmail.com; IP: 45.163.60.161) 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.

22/05/2021 às 08:29:21 
(GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Autenticação: e-mail lolafeix@hotmail.com; IP: 
179.105.43.26) 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.

22/05/2021 às 09:13:49 
(GMT -3:00)

CMDCA (Autenticação: e-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com; IP: 
45.231.1.1) 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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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

22/05/2021 às 09:13:49 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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