
Ata Nº 587 – Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 Zoom. Estavam presentes
os seguintes conselheiros: Luciano Pedro Estevão, Sandra Mara Luchtenberg, Leonardo
Zanandrea,  Manuela  Pessoa  Duarte  e  Mayara  Cristina  Fonseca.  Participando
remotamente estavam os seguintes conselheiros: João Carlos Alves dos Passos, Patricia
da Costa Oliveira, Grasiela Aparecida Teixeira, Leandro Teixeira Ghilardi, Thiago Pacheco,
Josiane Hoepers, Mirella Padilha e Mario Tetto Pereira Neto. Estavam presentes também:
Anna  Christina  Barichello,  Secretária  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social;  Djaíza
Gomes de Sá Souza, representante do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado
e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência;
Aline Rocha, representante da Associação Beneficente Cristã Real Esperança e Danielle
Sobreira. O conselheiro João solicitou a palavra e falou sobre o Projeto Meu Novo Clico
BC, que foi aprovado por este conselho em reunião anterior, onde através da Secretaria
de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social  serão  distribuídos  kits  com absorventes.  O
conselheiro falou que a Vereadora Juliana Pavan Von Borstel  fez  algumas críticas ao
projeto  aprovado  e  devido  a  isso  ele  e  a  conselheira  Patricia,  fizeram  um  texto  de
resposta aos questionamentos e críticas levantadas pela Vereadora. O presidente falou
que o projeto é um projeto importante e que a conselheira Patricia informou na reunião
passada  que  os  kits  começaram  a  ser  distribuídos  para  adolescentes  carentes.  O
presidente  perguntou  aos  conselheiros  se  esse  tema  poderia  entrar  na  pauta  desta
reunião, após os documentos recebidos e expedidos, o que foi aprovado por todos. Pauta
01: Aprovação da Ata n°586. Foi aprovada por unanimidade a Ata n°586 do dia sete de
dezembro  de  Dois  Mil  e  Vinte  e  Um.  Pauta  02:  Leitura  dos  Ofícios  Expedidos  e
Documentos Recebidos. Documentos Expedidos: Memorando n°44.805, de dezessete de
novembro, enviado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, encaminhando a
ata do dia vinte e seis de outubro, assinada pelos conselheiros, para dar continuidade ao
processo do Projeto  Inteligência  Emocional;  E-mail  do  dia  vinte  e dois  de  novembro,
enviado a Secretaria de Articulação Governamental, solicitando a publicação da relação
de  entidades  aprovadas  junto  ao  Edital  002/2021  –  Fórum  de  entidades  não
governamentais;  Memorando  n°45.589,  que  trata  da  Formalização  de  Parceria  entre
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação de
Apoio  às  Famílias  dos  Deficientes  Físicos  –  AFADEFI  com  todos  os  despachos  do
processo  para  conhecimento;  Memorando  n°45.595,  que  trata  da  Formalização  de
Parceria entre Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a
Associação Beneficente Cristã Real Esperança, com todos os despachos do processo
para conhecimento; Memorando n°45.609, que trata da Formalização de Parceria entre
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação O
Vento  Brasil,  com  todos  os  despachos  do  processo  para  conhecimento;  Memorando
n°45.631, que trata da Formalização de Parceria entre Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA e o Núcleo Assistencial  Humberto de Campos –
NAHC, com todos os despachos do processo para conhecimento; Memorando n°45.634,
que trata da Formalização de Parceria entre Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA e o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida, com todos
os  despachos  do  processo  para  conhecimento;  Memorando  n°45.639,  que  trata  da
Formalização  de  Parceria  entre  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente – FMDCA e a Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral, com
todos os despachos do processo para conhecimento; Memorando n°45.649, que trata da
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Formalização  de  Parceria  entre  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente  –  FMDCA e a  Universidade  do  Vale  do Itajaí  –  UNIVALI,  com todos os
despachos  do  processo  para  conhecimento;  Memorando  n°45.651,  que  trata  da
Formalização  de  Parceria  entre  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente – FMDCA e a Associação de Proteção,  Acolhimento e Inclusão Social  –
PAIS, com todos os despachos do processo para conhecimento; Memorando n°45.654,
que trata da Formalização de Parceria entre Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA e a Biblioteca Comunitária Bem Viver, com todos os despachos do
processo  para  conhecimento;  Memorando  n°45.674,  que  trata  da  Formalização  de
Parceria entre Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a
Associação Amor pra Down, com todos os despachos do processo para conhecimento;
Memorando n°45.695, que trata da Formalização de Parceria entre Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação Anjos Sem Asas, com
todos os despachos do processo para conhecimento; Memorando n°45.887, que trata da
Formalização  de  Parceria  entre  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente  –  FMDCA e a Associação de Pais  e  Amigos dos Excepcionais  –  APAE,
Projeto  Equoterapia,  com  todos  os  despachos  do  processo  para  conhecimento;
Memorando n°45.889, que trata da Formalização de Parceria entre Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais  –  APAE,  Projeto  PDEAR,  com  todos  os  despachos  do  processo  para
conhecimento; Memorando n°45.906, que trata da Formalização de Parceria entre Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação Dragão
Negro, com todos os despachos do processo para conhecimento; Memorando n°49.822,
de trinta de novembro, enviado a Secretaria de Educação, enviando o Projeto Inteligencia
Emocional  aprovado  por  este  CMDCA;  Memorando  n°51.021,  de  sete  de  dezembro,
encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando que o início
das férias da conselheira tutelar Karin Schwengber precisou ser alterada para o dia dez
de janeiro; Memorando n°51.025, de sete de dezembro, encaminhado a Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social,  informando que o início das férias do conselheiro
tutelar Maurício Rafael  Moreno Coelho precisou ser alterada para o dia dezessete de
março; Memorando n°51.529, de nove de dezembro, enviado a Secretaria de Articulação
Governamental, solicitando publicação de Decreto com a nova composição do CMDCA
para o Biênio Dois Mil e Vinte e Dois e Dois Mil e Vinte e Três. Documentos Recebidos: E-
mail do dia seis de dezembro, enviado pelo Conselho Tutelar informando que o início das
férias da conselheira tutelar Karin Schwengber precisou ser alterada para o dia dez de
janeiro; E-mail do dia seis de dezembro, enviado pelo Conselho Tutelar informando que o
início  das  férias  do  conselheiro  tutelar  Maurício  Rafael  Moreno  Coelho  precisou  ser
alterada para o dia dezessete de março; E-mail do dia sete de dezembro, enviado pela
Associação Beneficente Cristã Real Esperança, informando que não receberam nada a
respeito do termo de colaboração e extrato que foi enviado para cada entidade conferir
para a assinatura, o qual foi respondido para que a entidade entrasse em contato com o
Gestor da sua Parceria; E-mail de oito de dezembro, encaminhado pela  Associação de
Apoio às Famílias dos Deficientes Físicos – AFADEFI, enviando ofício de indicação de
membros  para  o  CMDCA;  E-mail  de  oito  de  dezembro,  encaminhado  pelo  Programa
Prefeito Amigo da Criança, informando que a Fundação Abrinq prorrogou o prazo para
nomeação da equipe e preenchimento dos Mapas até trinta e um de dezembro; E-mail de
oito de dezembro, encaminhado pela  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE,  enviando  ofício  de  indicação  de  membros  para  o  CMDCA;  E-mail  de  oito  de
dezembro, encaminhado pela  Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social –
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PAIS,  enviando  ofício  de  indicação  de  membros  para  o  CMDCA;  E-mail  de  treze  de
dezembro, encaminhado pelo Programa Prefeito Amigo da Criança, enviando um link para
alterar a senha de acesso do presidente;  Memorando n°51.529, de  treze de dezembro,
enviado  pela  Secretaria  de  Articulação  Governamental,  encaminhando  o  Decreto
n°10.652, de dez de dezembro, com a nova composição do CMDCA, Biênio Dois Mil e
Vinte e Dois e Dois Mil e Vinte e Três. O presidente fez a leitura do Decreto n°10.652, de
dez de dezembro, que ficou com a seguinte composição:  Representantes da Secretaria
de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social:  Titular:  Patricia  da  Costa  Oliveira  e  Suplente:
Mikaelly  Bastos  dos Santos  Orsi,  Representantes  da Secretaria  de Educação:  Titular:
Bruno Figueredo Arceno e Suplente: Ana Paula Neumann, Representantes da Secretaria
de Saúde e Saneamento: Titular: Leandro Teixeira Ghilardi e Suplente: Priscila Pimentel
Costa,  Representantes  da  Secretaria  da  Fazenda:  Titular:  Thiago  Luis  Pacheco  e
Suplente: Suelen Roberta Pedroza, Representantes da Fundação de Esportes: Titular:
Mario  Tetto  Pereira  Neto e Suplente:  Paulo Felipe Costa Cherem,  Representantes da
Secretaria do Meio Ambiente: Titular: Paulo Correa Junior e Suplente: Guilherme Pivatto,
Representantes  da  Procuradoria  Geral:  Titular:  Nilton  Dirceu  Cachoeira  Bleichvel  e
Suplente: Geovam Fidelis Maciel, Representantes da Assessoria de Comunicação Social:
Titular:  Douglas  Schwolk  Fontan  Aguirre  e  Suplente:  Maurino  Adriano  Vieira  Junior,
Representantes da Associação de Apoio as Famílias dos Deficientes Físicos – AFADEFI:
Titular: Valdeci Matias e Suplente: Indira Radke Carolo, Representantes da Associação de
Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS: Titular: João Carlos Alves dos Passos e
Suplente:  Josiane  Hoepers,  Representantes  da  Associação  Amor  pra  Down:  Titular:
Wilson  Reginatto  Júnior  e  Suplente:  Jéssica  Pereira  Cardozo,  Representantes  da
Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  APAE:  Titular:  Sandra  Mara
Luchtenberg e  Suplente:  Cátia Cristina Purnhagen Franzoi,  Representantes do Núcleo
Assistencial Humberto de Campos – NAHC: Titular: Manuela de Fátima Almeida Pessoa
Duarte e Suplente:  Mayara Cristina Fonseca,  Representantes do Grupo de Estudos e
Apoio  a  Adoção  Anjos  da  Vida:  Titular:  Grasiela  Aparecida  Teixeira  e  Suplente:  Carli
Verona Carneiro, Representantes do Instituto de Psicologia Sentir: Titular: Luciano Pedro
Estevão e Suplente: Lenita Terezinha de Miranda Noaves e Representantes da OAB/BC:
Titular:  Maria  Helena  Bittencourt  e  Suplente:  Leonardo  Zanandrea.  Foram  entregues
Relatórios  de  Atividades  do  mês  de  novembro  das  seguintes  entidades:  Núcleo
Assistencial  Humberto  de  Campos  –  NAHC  e  Associação  Lar  Maternal  Bom  Pastor.
Quanto a solicitação de alteração de férias dos conselheiros tutelares restou aprovado por
este CMDCA que a conselheira Karin Schwengber que,  iniciaria suas férias em três de
janeiro, gozará da mesma de dez de janeiro a oito de fevereiro de Dois Mil e Vinte e Dois
e o conselheiro tutelar Maurício Rafael Moreno Coelho que iniciaria suas férias em dez de
fevereiro, gozará da mesma de dezessete de março a quinze de abril de Dois Mil e Vinte
e Dois. O presidente passou a palavra ao conselheiro João que falou sobre o Projeto Meu
Novo  Clico  BC,  executado  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social  e
financiado por este CMDCA, e dos questionamentos da Vereadora Juliana Pavan  Von
Borstel.  Disse que após as críticas levantadas ao projeto, foi feita uma carta explicativa,
onde  se  aborda  as  questões  levantadas  pela  vereadora.  João  falou  que  todas  as
perguntas feitas pela vereadora, foram transcritas para esta carta e respondidas uma a
uma. O conselheiro falou que a vereadora tinha protocolado um projeto similar a este,
mas que foi vetado pelo Executivo porque projetos assim não podem ser de iniciativa da
Câmara  de  Vereadores,  inclusive  com  parecer  jurídico.  Então  a  Secretaria  de
Desenvolvimento e Inclusão Social  apresentou o projeto a este conselho,  o qual  está
financiando  este  projeto.  Falou  que  na  última  reunião  a  conselheira  Patricia,  tinha
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informado que tinham iniciado a entrega dos kits e que esse kit foi apresentado na mesma
semana na Câmara de Vereadores. João explicou que esse kit é formado por um estojo
que poderá ser reutilizado para abastecimento de absorventes. João falou que as críticas
da vereadora quanto a esse projeto foram muitas, inclusive com relação a Associação de
Proteção,  Acolhimento e Inclusão Social  –  PAIS que é quem faz alguns trabalhos de
orientação  desse  Projeto  Meu  Novo  Clico  BC,  através  do  Projeto  Papo  Reto.  A
conselheira Patricia informou que a aceitação do projeto está sendo muito boa, os canais
de acesso estão sendo utilizados e que já teve procura nos Centros de Referência de
Assistência Social – CRAS. Patricia explicou que o projeto não é apenas a entrega de
absorventes,  mas  sim  um  trabalho  educativo  que  será  pautado  em  parcerias  com
entidades e secretarias.  O texto foi lido pelo presidente e aprovado pelos conselheiros
para que seja enviado a Vereadora. O presidente solicitou alteração de pauta, deixando a
eleição da diretoria para depois da pauta quatro e cinco.  Pauta 04: Edital n°003/2021 –
Edital  de Chamamento Público sobre assinatura dos termos de parceria. O presidente
informou  que  a  conselheira  Patricia  ficou  responsável  por  verificar  como  está  o
andamento dos Termos de Parcerias e que trará as informações na próxima plenária. O
presidente questionou se alguma entidade não recebeu comunicação ou alguma outra
situação que tenha ocorrido no desenvolvimento do processo. Não houve manifestações.
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 informou que
o Comitê está com duas grandes atribuições para o início de Dois Mil e Vinte e Dois, que
é a conclusão e formalização do Protocolo e a capacitação. A conselheira Josiane falou
que o comitê segue na confecção do Protocolo e que assim que estiver concluído, será
enviado ao CMDCA para análise e aprovação.  Pauta 03: Eleição da nova diretoria do
CMDCA –  Gestão  Dois  Mil  e  Vinte  e  Dois.  O  presidente  iniciou  dando  posse  aos
conselheiros de direitos da Gestão Dois Mil e Vinte e Dois e Dois Mil e Vinte e Três. O
conselheiro  Leonardo,  representante  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  OAB/BC
agradeceu  a  oportunidade,  desejou  que  a  nova  gestão  seja  de  muito  sucesso  e
conquistas  e  se  colocou  a  disposição  para  auxiliar  no  que  for  necessário.  Após  o
presidente deu início a eleição da Nova Diretoria deste conselho. Explicou que de acordo
com a Lei n°1033/91 e com o Regimento Interno, nesta gestão o presidente e o primeiro
secretário devem ser representantes governamentais e o vice presidente e o segundo
secretário devem ser representantes não governamentais. O presidente deixou aberta a
palavra  para  que  os  representantes  governamentais  e  não  governamentais  se
manifestassem. A conselheira Patricia, representante da Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão  Social,  se  colocou  a  disposição  para  ocupar  a  presidência  do  CMDCA.  A
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social  Anna Christina reafirmou o nome da
conselheira  Patricia  e  disse  que  será  uma  excelente  gestão.  O  conselheiro  João,
representante  não  governamental  indicou  a  conselheira  Sandra,  representante  da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE para assumir a vice presidência.
A conselheira Sandra aceitou a indicação e se colocou a disposição. O conselheiro João
sugeriu  para primeiro secretário,  o  conselheiro  Bruno,  representante da Secretaria  de
Educação. O que foi aceito por todos. A conselheira Manuela, representante do Núcleo
Assistencial  Humberto  de  Campos  –  NAHC se  colocou  a  disposição  para  assumir  a
segunda secretaria do CMDCA. Sendo assim, com a aprovação de todos os presentes, a
nova diretoria ficou com a seguinte composição: Presidente: Patricia da Costa Oliveira,
Vice Presidente: Sandra Mara Luchtenberg, Primeiro Secretário: Bruno Figueredo Arceno
e Segunda Secretária: Manuela Pessoa Duarte. O presidente aproveitou o momento para
falar da sua honra e alegria em fazer parte como presidente do CMDCA neste último ano.
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Falou da satisfação em estar a frente deste conselho no ano de Dois Mil e Vinte e Um, um
ano  difícil  em  meio  a  pandemia  e  pós  pandemia.  Falou  que  acredita  que  todos  os
conselheiros  deveriam  ter  a  experiência  da  presidência,  pois  é  uma  grande
responsabilidade, não apenas pelos trabalhos do CMDCA, mas pela responsabilidade de
poder sugerir políticas públicas e poder auxiliar na gestão do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – FMDCA. Falou que em todas as reuniões que presidiu, o
que mais lhe vinha a mente eram as milhares de crianças e adolescentes de Balneário
Camboriú. Luciano agradeceu a todas as Organizações da Sociedade Civil – OSC’s pelo
auxílio no decorrer da gestão. Falou também que o CMDCA é um conselho com muitas
demandas e  que  com a ausência  de  trinta  dias  da  secretária  executiva  Patricia,  por
motivos  de  saúde,  foi  possível  perceber  estas  demandas,  pois  tentou,  junto  com  a
estagiária da Casa dos Conselhos, organizar as reuniões para que este CMDCA pudesse
dar continuidade aos trabalhos. Luciano falou que é necessário se pensar em colocar um
profissional  junto  a  secretaria  deste  CMDCA,  para  que  a  Patricia  possa  ensinar  os
trabalhos realizados, visto que a secretária Patricia se aposentará em dois anos e meio.
Luciano  agradeceu  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social  que  sempre
colaborou com este conselho. E aproveitou e agradeceu a Senhorita Tais da Casa dos
Conselhos, pela disposição em auxiliar no período de afastamento médico da secretária
executiva.  Luciano encerrou falando da sua emoção,  agradeceu a  parceria  de  todos,
inclusive  da  Câmara  de  Vereadores  que  cedeu  espaço  a  este  CMDCA para  que  se
pudesse realizar as reuniões híbridas. O conselheiro João agradeceu em nome todos, ao
presidente Luciano pela atuação e comprometimento com este CMDCA neste ano de Dois
Mil  e  Vinte  e  Um.  Falou  do  excelente  trabalho  desenvolvido  pelo  Luciano  frente  a
pandemia e agradeceu todos os ensinamentos dados por ele.  Luciano mais uma vez
agradeceu a  todos.  A conselheira  Patricia,  atual  presidente  do CMDCA, agradeceu o
trabalho desenvolvido pela conselheiro Luciano durante este ano, agradeceu a confiança
e oportunidade e disse que a sua intenção é contribuir neste conselho tão atuante no
município.  Pauta 06:  Assuntos Gerais.  A conselheira Manuela levantou a questão das
reuniões de Dois Mil e Vinte Dois, se serão presenciais na Casa dos Conselhos ou híbrida
na Câmara de Vereadores. Restou deliberado que as reuniões do próximo exercício serão
presenciais na Casa dos Conselhos, e que se houver algum aumento da pandemia este
CMDCA  analisará  novamente  a  situação.  O  conselheiro  Bruno  solicitou  para  que
constasse em ata que a Comissão de Políticas de Atendimento aos Direitos – Projetos,
aprovou o  Plano de Trabalho,  para a aplicação do projeto  Inteligência Emocional,  da
Secretaria  de  Educação,  para  Dois  Mil  e  Vinte  e  Dois,  no  valor  de  Quatrocentos  e
Cinquenta Mil Reais, sendo continuidade do Plano de Trabalho aprovado para Dois Mil e
Vinte e Um. 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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Assinou em 17/01/2022 às 12:13:47 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 17/01/2022 às 10:02:41 (GMT -3:00)

 Sandra Mara Luchtenberg (Participante)
Assinou em 17/01/2022 às 14:55:15 (GMT -3:00)

Página 1 de 4



Comprovante de Assinatura Eletrônica

#3cef2a54-134f-4f61-8adb-8f8b1f22e19c
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Manuela Pessoa Duarte (Participante)
Assinou em 17/01/2022 às 09:29:55 (GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Participante)
Assinou em 17/01/2022 às 11:43:15 (GMT -3:00)

 João Carlos Alves dos Passos (Participante)
Assinou em 17/01/2022 às 13:16:15 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 17/01/2022 às 17:18:27 (GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi (Participante)
Assinou em 17/01/2022 às 09:30:45 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

17/01/2022 às 09:29:15 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

17/01/2022 às 09:31:15 
(GMT -3:00)

Mayara Cristina Fonseca (Autenticação: e-mail mayypsyy@gmail.com; IP: 
187.59.60.98) 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.

17/01/2022 às 10:02:41 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 
187.112.236.32) 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.

17/01/2022 às 13:16:15 
(GMT -3:00)

 João Carlos Alves dos Passos (Autenticação: e-mail 
joaopassospps@hotmail.com; IP: 189.58.99.200) 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

17/01/2022 às 11:59:16 
(GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Autenticação: e-mail 
grasi_1001@hotmail.com; IP: 177.132.182.180) 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.

17/01/2022 às 17:18:28 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

17/01/2022 às 09:29:55 
(GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Autenticação: e-mail manuela.ap@hotmail.com; 
IP: 179.180.190.37) 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.

17/01/2022 às 09:30:45 
(GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi (Autenticação: e-mail 
leandro.ghilardi@bc.sc.gov.br; IP: 45.162.71.49) 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.

17/01/2022 às 10:16:01 
(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.

17/01/2022 às 11:43:15 
(GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Autenticação: e-mail 
lucianopestevao@yahoo.com.br; IP: 191.245.85.80) 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.

17/01/2022 às 12:13:47 
(GMT -3:00)

Mirella Padilha (Autenticação: e-mail mirella.padilha@edu.bc.sc.gov.br; IP: 
45.237.246.42) 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

17/01/2022 às 14:41:35 
(GMT -3:00)

Mario Tetto Pereira Neto (Autenticação: e-mail mariotetto@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.

17/01/2022 às 14:55:15 
(GMT -3:00)

 Sandra Mara Luchtenberg (Autenticação: e-mail sandralut@hotmail.com; 
IP: 177.10.213.20) 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.

17/01/2022 às 15:43:40 
(GMT -3:00)

 Leonardo Zanandrea (Autenticação: e-mail 
leonardozanandrea.adv@gmail.com; IP: 181.223.64.90) 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.

17/01/2022 às 16:26:05 
(GMT -3:00)

Thiago Pacheco (Autenticação: e-mail thiagopachecobcbr@gmail.com; IP: 
45.162.71.10) 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.

17/01/2022 às 17:18:27 
(GMT -3:00)

CMDCA (Autenticação: e-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com; IP: 
186.251.109.195) 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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