
Ata Nº 585 – Aos vinte três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às nove
horas, iniciou-se a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Balneário Camboriú–SC  de forma híbrida,
presencialmente na Câmara de Vereadores e remotamente via Skype. Estavam presentes
os  seguintes  conselheiros:  Luciano  Pedro  Estevão,  Wilson  Reginatto  Júnior  e  Bruno
Arceno.  Participando  remotamente  estavam  os  seguintes  conselheiros:  Sandra  Mara
Luchtenberg,  Ellacyane Cardoso Soares Rocha,  Mayara  Cristina Fonseca, Regina Dal
Bem, Grasiela Aparecida Teixeira, Leandro Teixeira Ghilardi, Valdeci Matias, Ana Carolina
Gomes,  Josiane  Hoepers  e  Patricia  da  Costa  Oliveira.  Estavam  também  presentes
virtualmente:  Cinthya  Lorga,  assessora  do  Gabinete  do  Vereador  André  Meirinho,
Paulinho Correa, Mirella Padilha, representante da Secretaria da Educação, ,Aline Rocha,
representantes  da  Associação  Beneficente  Cristã  Real  Esperança,  e,  Maria  Helena
Bittencourt, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/BC. Djaiza, vice  -
coordenadora do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social
de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; Janderlane Peixoto,
representante da Geração de Emprego e Renda – GERAR; Maria Ferracini, representante
da  Biblioteca  Comunitária  Bem Viver;  Kelli  Spricigo  representando  a  casa  das  Anas,
Cristiano Raulino representante do Instituto A Cabana, Pauta 01: Aprovação da Ata n°584.
Em virtude de não ter sido concluída a digitação da ata, pois a secretaria patrícia se
encontra de atestado, a ata não foi colocada em deliberação para aprovação. Pauta 02:
Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos. Documentos Expedidos: e-mail
de nove de novembro para a Associação cristã real esperança expedindo o Certificado de
autorização para captação de recursos financeiros por meio do edital de chancela; E-mail
de  vinte  e  dois  de  novembro,  encaminhado  a  Secretaria  de  educação  expedindo  o
certificado  de  inscrição  do  projeto:  inteligência  emocional;  E-mail  de  dezenove  de
novembro  para  a  OAB  em  resposta  encaminhando  o  edital  de  chancela;
Oficio/Memorando  47722  de  nove  de  novembro  para  a  procuradoria  solicitando
informações  sobre  o  projeto  do  NAHC;  E-mail  para  a  imprensa  da  prefeitura  com a
resolução 043/2021 para publicação da referida resolução; Memorando 42.441/2021 para
DITI solicitando a cedência de vinte computadores para o atendimento da deliberação
aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Documentos
Recebidos: Oficio nº 029/2021 da AFADEFI solicitando alteração do Plano de trabalho
para  Dois  Mil  e  Vinte  e  Dois com anexo  do  referido  plano  de  trabalho;  Memorando
42.441/2021 de resposta da DITI sobre a cedência de vinte computadores; Memorando
47722/2021 de dezessete de novembro da procuradoria geral do Município em resposta
às solicitações sobre o projeto do NAHC; Ofício CEDCA/SDS nº 119/2021 informando da
publicação, no Diário Oficial da União em 10/11/2021, da Resolução nº 223, de vinte de
outubro de  Dois Mil  e Vinte e Um, na qual  o CONANDA resolve instituir  a Comissão
Organizadora da XII Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - XII
CNDCA; E-mail da secretaria da educação de dezessete de novembro encaminhando o
plano  de  trabalho  do  projeto  Ultrapassando  barreiras  para  análise  e  avaliação;
Recebemos também os seguintes Relatórios de atividades: Associação comunitária bem
viver  dos meses de setembro e  outubro;  Associação AMA litoral  do  mês de outubro;
Associação grupo de estudos e apoio a adoção anjos da vida do mês de outubro; Lar
maternal  bom  pastor  do  mês  de  outubro.  Pauta  03:  Fórum  de  Entidades  Não
Governamentais  –  Foram  convocadas  todas  as  entidades  inscritas  no  fórum  para  a
eleição no próximo dia sete de dezembro onde serão eleitas as novas representações da
sociedade civil no CMDCA. Também foi deliberado que caso houver alguma alteração do
nome do delegado que irá votar pela entidade que seja encaminhado até o próximo dia
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trinta  de  novembro.  Pauta  04:  Edital  de  chamamento  público  003/2020.  O presidente
relatou que a maioria das organizações sociais que tiveram projetos aprovados no edital
de  chamamento  público  003/2020  encaminharam  os  documentos  e  os  termos  de
colaboração já estão em processo de execução para assinar. Apenas uma associação, a
Associação Borba não enviou a documentação no prazo solicitado apesar de inúmeras
tentativas com seus representantes. Por isso a mesma foi desclassificada baseado nos
itens 8.2.4, 8.2.7, 8.3.4, 8.4.1 do referido edital.  Pauta 05: Programa Prefeito Amigo da
Criança. A senhora Djaiza, coordenadora do Programa agradeceu a oportunidade de fazer
o relato na reunião, pois todo o trabalho é coletivo. Informou que estão na reta final do
ano de  Dois Mil e Vinte e Um. O Programa Prefeito amigo da criança é um programa
intersetorial que envolve várias secretarias municipais, sociedade civil organizada e outras
autarquias. O programa teve adesão de treze secretarias,  Ministério público,  judiciário
local e as entidades sociais. A secretaria de Educação coordena todo o trabalho e tem
como  objetivo  ouvir,  conhecer  e  integrar  todos  os  envolvidos.  Todo  o  trabalho
desenvolvido até o momento visa a construção do PMIA-Plano Municipal para a Infância e
adolescência. Relatou também que o ano de Dois Mil e Vinte e Um foi bastante produtivo.
Foram realizadas três reuniões que serviram para conhecer a realidade da criança e do
adolescente do Município e como avançar ainda mais. Também foram realizadas reuniões
com o promotor público Dr. Alan Boettger e com a Juíza da vara da família, infância e
juventude  Drª  Camila  Coelho.  O  grande  desafio  de  Dois  Mil  e  Vinte  e  Um foi  o
preenchimento  da  metodologia  do  programa  que  consiste  no  preenchimento  de  três
mapas: 1-Mapa OCA-Orçamento para criança e Adolescente que consiste na pesquisa de
todo o orçamento municipal para as políticas públicas desenvolvidas para as crianças e
adolescente. Para tanto tivemos grande ajuda da contabilidade da prefeitura; 2-Mapa das
políticas sociais desenvolvidas para as crianças e adolescentes onde tivemos ajuda de
todas as secretarias que desenvolvem trabalhos para as crianças e adolescentes; 3-Mapa
do fortalecimento dos conselhos: onde tivemos grande ajuda do presidente do CMDCA e
da  secretaria  Patrícia.  Concluído  essa  etapa,  os  mapas  foram encaminhados  para  a
validação do CMDCA e do prefeito. A última ação do programa em Dois Mil e Vinte e Um
será uma reunião no dia dois de dezembro com o prefeito para apresentar todas as ações
desenvolvidas pelo Programa em  Dois Mil e Vinte e Um. Após a reunião será feito um
relatório e encaminhado para o CMDCA.  Pauta 06: Comitê de Gestão Colegiada da Rede
de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência. A vice coordenadora Djaiza fez o relato do comitê. Informou que foi realizada
uma  reunião  no  dia  vinte  e  seis  de  outubro  onde  participaram  representantes  das
secretarias de Educação, Saúde e Desenvolvimento e inclusão social com o objetivo de
elaborar  o  protocolo  da  escuta  especializada.  A reunião  foi  bastante  produtiva  pois
direcionou novos olhares referente a critérios da formação continuada, sobre a visão que
o comitê vai adotar para que mais pra frente não tenham problemas. Na reunião ficou
decidido que cada secretaria prepararia um eixo do protocolo da escuta especializada.
Para tanto cada representante estará levando o documento rascunhado pela equipe que
será o ponto de partida para especificar suas contribuições para levar na reunião do dia
vinte e seis de novembro para um novo debate e a finalização do protocolo que será
apresentado ao CMDCA na reunião do dia  sete de dezembro para a deliberação deste
conselho.  Pauta 07:  Comissão de Garantia de Direitos e Apoio ao Conselho Tutelar. O
presidente  passou  a  palavra  para  algum  conselheiro  tutelar,  mas  não  tinha  nenhum
conselheiro  presente.  O  presidente  Luciano  aproveitou  a  oportunidade  e  parabenizou
todos  os  conselheiros  tutelares  pelo  seu  dia  que  foi  comemorado  no  dia  dezoito de
novembro. Em seguida a conselheira Patrícia de Oliveira informou que a secretaria de
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inclusão social  recebeu uma solicitação de informações de um caso via  SIPIA o que
denota que o conselho tutelar está usando o sistema. O presidente Luciano ratificou a
importância da utilização do SIPIA como forma de mobilizar e fortalecer a Rede de apoio.
Nesse sentido parabenizou todo o Conselho tutelar pela prática. Pauta 08: Comissão de
orçamento  do  Fundo  Municipal  dos  direitos  da  Criança  e  adolescente.  Análise  dos
documentos  enviados  pela  Secretaria  da  Educação  sobre  o  projeto  ultrapassando
barreiras. O conselheiro Bruno, representante da Secretaria da Educação explanou as
alterações que fez no projeto solicitada pela comissão na reunião passada, principalmente
sobre  a  quantidade  de  kit  robótica  a  ser  adquirido  pelo  projeto  e  a  justificativa  dos
materiais. Bruno relatou que a Educação de Balneário Camboriú é referência regional e
estadual na área de robótica, habilidades cognitivas, lógica, conceitos matemáticos e altas
habilidades. Já estão fazendo capacitações e formação continuada em várias cidades da
região. Em seguida o conselheiro Junior representando a comissão do orçamento falou
que o projeto foi alterado conforme solicitação e sugere aa plenária que seja aprovado.
Parecer que foi ratificado pelos membros da comissão Sandra e Luciano. Antes d colocar
em deliberação na plenária o presidente Luciano esclareceu que o projeto será executado
com o orçamento de  Dois Mil e Vinte e Dois, pois sua implantação será no decorrente
ano.  O  projeto  foi  aprovado  por  unanimidade.  Pauta  09:  Comissão  de  Política  de
Atendimento  dos  Direitos  –  Projetos:  Análise  do  documento  encaminhado  pela
procuradoria com relação a solicitação do projeto do Núcleo Assistencial Humberto de
Campos – NAHC; Análise da solicitação de alteração do plano de trabalho do projeto
geração funcional da AFADEFI para  Dois Mil e Vinte e Dois; Análise do projeto jovem
aprendiz do Instituto A Cabana para inscrição de projetos e Análise do Plano de Trabalho
da Associação Amor pra Down para inscrição no Edital n°003/2019 – Edital de Chancela.
A comissão falou que analisou os documentos. O presidente Luciano representando a
comissão relatou que o projeto do NAHC não pode ser aprovado, pois o documento da
procuradoria orienta pela não aprovação. A plenária votou com a comissão e o projeto não
foi  aprovado.  Já  a  alteração  do  plano  de  trabalho  do  projeto  geração  funcional  da
AFADEFI e a inscrição do projeto jovem aprendiz do Instituto A cabana a sugestão da
comissão é que sejam aprovados. Nesse sentido foram colocados em votação na plenária
que seguiu os pareceres da comissão aprovando os projetos da AFADEFI e do Instituto a
cabana.  Pauta  10:  Comissão  de  Registro,  Inscrição  e  Reavaliação:  Análise  dos
documentos para renovação de Registro e Qualificação da Associação Amor pra Down. A
comissão analisou a documentação entregue pela entidade, todos os documentos foram
entregues e o Registro e Qualificação está aprovado pela comissão. Restou aprovado
pela plenária a renovação do Registro e Qualificação da Associação Amor pra Down.
Pauta 11: Assuntos Gerais. O conselheiro Junior falou sobre o vencimento do edital de
chancela. O mesmo propôs que deixássemos para fazer os ajustes e a atualização do
edital de chancela para a primeira reunião do ano de Dois Mil e Vinte e Dois. A proposta
foi  aprovada pela plenária.  Junior também colocou sobre o Dia de Doar.  Disse que a
Associação Brasileira de Captação de Recursos está a frente desse movimento. Nesse
sentido  propôs  que  o  CMDCA levasse  a  Câmara  de  vereadores  do  Município  uma
proposta de projeto de lei instituindo no Município o Dia de doar. Todos os conselheiros
aprovaram a proposta.  Nesse sentido a senhora Cintia Lorga,  assessora do vereador
meirinho se colocou a disposição para auxiliar na elaboração do texto da lei. Em seguida
a senhora Kelli falou sobre o documento enviado pela Associação casa das Anas e se o
mesmo foi aprovado. O presidente Luciano ratificou a decisão da última reunião, dizendo
que  já  tinha  sido  aprovado  com a  ressalva  da  entrega  do  documento.  Assim  que  o
documento foi entregue já restou aprovado. O presidente Luciano convidou a todos para

#26fe3064-3cf5-419a-bff5-c91383963e0a



assistirem  o  Festival  da  canção  que  inicia  dia  vinte  e  cinco de  novembro  no  teatro
municipal Bruno Nitz. Nada mais havendo a tratar, eu Luciano Pedro Estevão presidente
deste conselho, lavro a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.
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Assinaturas (14)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 08:57:51 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 17/12/2021 às 11:14:36 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 20/12/2021 às 20:39:20 (GMT -3:00)

Mayara Cristina Fonseca (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 12:27:44 (GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 12:34:53 (GMT -3:00)

Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 14:04:35 (GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 14:26:01 (GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 19:01:41 (GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi (Participante)
Assinou em 16/12/2021 às 09:22:09 (GMT -3:00)

Página 1 de 4



Comprovante de Assinatura Eletrônica

#26fe3064-3cf5-419a-bff5-c91383963e0a
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 13:30:12 (GMT -3:00)

Ana Carolina Gomes (Participante)
Assinou em 14/12/2021 às 13:58:34 (GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 16:32:02 (GMT -3:00)

Bruno Arceno (Participante)
Assinou em 16/12/2021 às 09:56:30 (GMT -3:00)

Patricia da Costa Oliveira (Participante)
Assinou em 16/12/2021 às 17:40:44 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

13/12/2021 às 12:27:44 
(GMT -3:00)

Mayara Cristina Fonseca (Autenticação: e-mail mayypsyy@gmail.com; IP: 
201.22.80.198) 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.

13/12/2021 às 12:15:27 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

13/12/2021 às 12:34:53 
(GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Autenticação: e-mail wreginattojr@gmail.com; 
IP: 189.15.12.76) 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.

13/12/2021 às 13:30:12 
(GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Autenticação: e-mail 
servicosocial.apaebc@gmail.com; IP: 191.251.127.84) 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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Data e hora Evento

13/12/2021 às 14:26:01 
(GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Autenticação: e-mail 
grasi_1001@hotmail.com; IP: 181.223.65.171) 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.

13/12/2021 às 14:04:35 
(GMT -3:00)

Valdeci Matias (Autenticação: e-mail afadefi.bal@hotmail.com; IP: 
177.55.164.4) 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.

13/12/2021 às 16:32:02 
(GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Autenticação: e-mail sandralut@hotmail.com; 
IP: 177.132.153.203) 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.

13/12/2021 às 19:01:41 
(GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Autenticação: e-mail 
lucianopestevao@yahoo.com.br; IP: 187.255.141.237) 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.

14/12/2021 às 13:58:34 
(GMT -3:00)

Ana Carolina Gomes (Autenticação: e-mail jovemaprendiz@univali.br; IP: 
200.169.48.15) 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.

15/12/2021 às 08:57:51 
(GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Autenticação: e-mail regina.amalitoral@outlook.com; IP: 
191.191.123.177) 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.

16/12/2021 às 09:22:09 
(GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi (Autenticação: e-mail 
leandro.ghilardi@bc.sc.gov.br; IP: 181.223.64.59) 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.

Página 3 de 4



Comprovante de Assinatura Eletrônica

#26fe3064-3cf5-419a-bff5-c91383963e0a
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

16/12/2021 às 09:56:30 
(GMT -3:00)

Bruno Arceno (Autenticação: e-mail brunooarc@hotmail.com; IP: 
186.225.225.73) 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.

16/12/2021 às 17:40:44 
(GMT -3:00)

Patricia da Costa Oliveira (Autenticação: e-mail 
patricia.oliveira@bc.sc.gov.br; IP: 45.162.71.33) 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.

17/12/2021 às 11:14:36 
(GMT -3:00)

CMDCA (Autenticação: e-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com; IP: 
45.162.71.33) 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.

20/12/2021 às 20:39:20 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 
177.156.7.47) 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.

20/12/2021 às 20:39:20 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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