
Ata Nº 018 – Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas, na
sede  do Conselho  Tutelar,  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,  Rolland  Rodrigues,  Djaíza  Gomes  de  Sá  e
Caroline Signori Feix. A coordenadora Patricia iniciou a reunião agradecendo a presença
dos  conselheiros  e,  em  seguida,  informou  que  a  magistrada  Dra.  Camila  Coelho,
convidada para palestrar no I Seminário de Escuta Especializada, não poderá comparecer
pois estará em viagem nesta data,  inclusive ressaltou que se o evento fosse dia vinte e
cinco poderia participar.  A coordenadora relatou que a juíza demonstrou interesse em
participar do II Seminário que será no mês de abril. Em seguida, solicitou informações a
conselheira Caroline sobre o contato com o presidente da Câmara de Vereadores para a
realização do Seminário. Como não obtiveram resposta até o momento conversaram com
a  estagiária  Ana  Paula  Medeiros  (estudante  da  Universidade  de  Santa  Catarina  –
UDESC) sobre a possibilidade do apoio da universidade para realização do evento no dia
vinte  e  seis  de  março. Discutiram que  os  alunos  poderiam auxiliar  os  mediadores  e
palestrantes  durante  a  transmissão  do  evento.  A  estagiária  ficou  responsável  por
conversar com o seu professor e confirmar data e horário para realização de uma reunião
on-line  com o  comitê.  O  conselheiro  Rollandy  declarou  que  a  arte  do  evento  estará
finalizada até o período da tarde. A coordenadora sugeriu alterar a cor de fundo para azul
escuro. Os presentes deliberaram que o formulário será encaminhado em anexo com o
folder para os e-mails da rede de proteção, no início da semana que vem. A coordenadora
encerrou a reunião e deliberaram que a data da próxima reunião será definida durante a
semana e comunicado no grupo do whatsApp. 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 (6)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Participante)
Assinou em 30/03/2021 às 12:15:08 (GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Participante)
Assinou em 30/03/2021 às 12:33:35 (GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá (Participante)
Assinou em 01/04/2021 às 08:06:55 (GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Participante)
Assinou em 31/03/2021 às 19:04:20 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 01/04/2021 às 09:41:32 (GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Participante)
Assinou em 01/04/2021 às 09:07:06 (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

30/03/2021 às 12:15:08 
(GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Autenticação: e-mail 
tatiane_rosario@hotmail.com; IP: 177.204.40.163) 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.

30/03/2021 às 12:04:32 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

31/03/2021 às 19:04:20 
(GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Autenticação: e-mail 
patricia.nicodemus@gmail.com; IP: 191.179.141.91) 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.

01/04/2021 às 09:41:32 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

30/03/2021 às 12:33:35 
(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.

01/04/2021 às 08:06:55 
(GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá (Autenticação: e-mail 
dijaizagomeseduinfantil@gmail.com; IP: 177.51.83.162) 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.

01/04/2021 às 09:07:06 
(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.

01/04/2021 às 09:41:32 
(GMT -3:00)

CMDCA (Autenticação: e-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.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.
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