
Ata Nº 577 – Aos  dezessete dias do mês de agosto 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,  Leandro  Teixeira  Ghilardi,  Attela
Provesi,  Patricia  da  Costa  Oliveira,  Regina Dal  Bem,  João Carlos  Alves dos Passos.
Estiveram presentes: Aline Rocha, representante da Associação Beneficente Cristã Real
Esperança,  Paulo  Edson  Cavalcante,  conselheiro  tutelar  e  Karina  Gonçalves  Passos,
representante  da  Associação  de  Proteção,  Acolhimento  e  Inclusão  Social  –  PAIS.
Participando  remotamente  estavam  os  seguintes  conselheiros:  Grasiela  Aparecida
Teixeira,  Sandra  Mara  Luchtenberg,  Valdeci  Matias,  Manuela  Pessoa  Duarte,  Josiane
Hoepers,  Wilson  Reginatto  Júnior.  Estavam  presentes  virtualmente  também  Lucimar
Pereira,  representante  do  Departamento  de  Contabilidade  da  Secretaria  de
Desenvolvimento e Inclusão Social, Ana Medeiros, estagiária do Conselho Tutelar, Patricia
Nicodemus  Valenzuela,  coordenadora  do  Comitê  de  Gestão  Colegiada  da  Rede  de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência; Rafaela Souza, representante da Federação de Taekwondo JTF, Djaíza Gomes
de  Sá  e  Tatiane  Aparecida  Martins  do  Rosário,  representantes  da  Secretaria  de
Educação,  Cinthya  Lorga,  assessora  do  Gabinete  do  Vereador  André  Meirinho;  José
Manoel Pereira Neto e Jane Prazeres, representantes do Grupo Escoteiros Leão do Mar;
Maria Helena Bittencourt, presentante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/BC e
Márcia  Aparecida  Coelho.  Pauta  01:  Aprovação  da  Ata  n°575  e  da  Ata  n°576.  Foi
aprovada por unanimidade a Ata da Reunião Ordinária n°575, de vinte e sete de julho de
dois mil e vinte e um e foi também a provada por unanimidade a Ata n°576, de três de
agosto de Dois Mil e Vinte e Um. Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos
Recebidos. Documentos Expedidos: E-mail de quatro de agosto, enviado a Associação O
Vento,  informando que em Reunião Ordinária de  vinte e sete de julho,  este conselho
aprovou o plano de trabalho da Associação O Vento, inscrita no Edital n°003/2019 – Edital
de Chancela e para dar andamento ao processo de parceria com o Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, foi informado a relação de documentos
que  deve  ser  enviado,  num prazo  máximo  quinze  dias;  E-mail  de  quatro  de  agosto,
enviado a Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS, informando que
em Reunião Ordinária de vinte e sete de julho, este conselho aprovou o plano de trabalho
da associação, inscrito no Edital n°003/2019 – Edital de Chancela e para dar andamento
ao processo de parceria com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– FMDCA, foi  informado a relação de documentos que deve ser enviado,  num prazo
máximo quinze dias;  E-mail  de quatro de  agosto,  enviado a Associação de Apoio às
Famílias dos Deficientes Físicos – AFADEFI encaminhando o Certificado de Inscrição de
Projeto e o Registro e Qualificação no CMDCA; E-mail de quatro de agosto, enviado a
Associação  de  Artes  Marciais  Borba,  informando  que  após  análise  da  Comissão  de
Registro,  Inscrição e Reavaliação, referente a solicitação de renovação de registro da
Associação  de  Artes  Marciais  Borba,  foi  identificado  que  faltaram  os  seguintes
documentos:  Alvará  Sanitário  e  Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipal  e  que aós a
entrega  via  e-mail  dos  documentos  solicitados,  o  processo  passará  novamente  pela
Comissão de Registro,  Inscrição e Reavaliação para depois ser liberado o certificado;
Memorando n°31.303, enviado para a Secretaria de Educação informando os nomes dos
conselheiros João e Luciano para fazerem parte do Programa Prefeito Amigo da Criança;
E-mail  de doze de agosto,  enviado para a 4ª Promotoria de Justiça, respondendo ao
Ofício  n°0384/2021/04PJ/BCA,  referente  ao  Inquérito  Civil  nº06.2017.00005288-7,
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encaminhado  em  onze de  junho,  acerca  do  problema de  insuficiência  ou  atraso  nos
atendimentos  psicológicos  oferecido  a  crianças  e  adolescentes  pela  Associação  de
Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS; E-mail de doze de agosto, encaminhado
a Rede de Proteção e de Atendimento da Criança e do Adolescente, enviando o Plano de
Ação  deste CMDCA para o exercício de Dois Mil e Vinte e Um para ser analisado por
todos,  visando  que  na  reunião  do  dia  dezessete de  agosto,  possa  ser  concluído  e
aprovado o Plano de Ação para Dois Mil e Vinte e Dois; Memorando n°33.493, de doze de
agosto,  enviado a Secretaria  de Desenvolvimento  e Inclusão Social,  encaminhando o
Plano de Trabalho relativo ao Projeto O Vento nas Escolas da Associação O Vento Brasil,
que foi aprovado por unanimidade por este conselho na Reunião de vinte e sete de abril,
no valor  de Dezesseis Mil  Reais e que devem custeados com os recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, oriundos das doações do
Imposto de Renda, de acordo com o Edital n°003/2019.  Documentos Recebidos: E-mail
de vinte e nove de julho, enviado pela Secretaria de Educação, solicitando indicações
para o Programa Prefeito Amigo da Criança; E-mail de quatro de agosto, encaminhado
pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, enviando
Ofício Circular n°017/21, bem como a Recomendação n°02/21 do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA orientando na destinação dos recursos
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA; E-mail do dia quatro de agosto,
encaminhado  pela  Associação  Amor  pra  Down  enviando  previsão  orçamentária  para
despesas  com  atendimento  de  pessoas  com  síndrome  de  Down  no  município  de
Balneário Camboriú para o ano de Dois Mil  e Vinte e Dois, no valor de Quinhentos e
Setenta Mil anuais e informando que neste valor já está previsto aumento do número de
vagas para zerar fila de espera; E-mail de  seis de agosto, encaminhado  por Fernando
Bezerra,  informando  que  a  M&F  Consultoria  em Direitos  Humanos  através  da  MRM
Consultoria, convidam Prefeitos (as), Gestores (as), Vereadores (as) Conselheiros (as)
Tutelares, Conselheiras (os) de Direitos de Crianças e Adolescentes, Profissionais da rede
SUAS,  Profissionais  da  Educação,  profissionais  da  rede  de  Saúde  SUS,  Educadores
Sociais,  Profissionais  da  Rede  de  Atendimento  de  Crianças  e  Adolescentes,  Poder
Judiciário,  Ministério  Público,  Defensoria  Pública,  Polícia  Judiciária,  Polícia  Militar,
Guardas Civis Municipais, Gerentes de Projetos e Programas, Profissionais do CadÚnico
e Sistema de Garantia de Direitos dos Estados Nordestinos e demais Regiões do Brasil,
para  o  Primeiro  Diálogo  Interestadual  do  Sistema  de  Garantia  de  Direitos,  Etapa
Natal/RN, que ocorrerá no Hotel Aram Imira Plaza Hotel & Convention, nos dias quinze,
dezesseis  e  dezessete  de  setembro,  com o objetivo  de  reunir,  capacitar  e  promover
formação continuada e construir  pedagogicamente a troca de experiências e saberes,
fortalecendo os laços relacionais entre a teoria e a prática com os que de forma direta ou
indireta tem relação com a Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes em especial os
supracitados para com base no Diálogo discutamos estratégias de fortalecimento da Rede
de Atendimento, da Política de Proteção e do SGD – Sistema de Garantia de Direitos de
Crianças  e  Adolescentes  nos  diversos  segmentos  da  sociedade;  E-mail  de  nove de
agosto, enviado pela  Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,  convidando os
conselheiros para  participar  da  Décima Terceira  Conferência  Municipal  de  Assistência
Social – CMAS, dia dezoito de agosto, das quatorze às dezoito horas, no Hotel Mercure;
E-mail  de  nove de agosto,  encaminhado pela  Associação  Ser  Especial  –  Associação
Assistencial de Integração ao Trabalho, solicitando  documentação para realizar registro
da  entidade  neste  CMDCA;  E-mail  de  nove  de  agosto,  encaminhado  pelo  CEDCA,
informando que a M&F Consultoria em Direitos Humanos através da MRM Consultoria,
convidam  Prefeitos  (as),  Gestores  (as),  Vereadores  (as)  Conselheiros  (as)  Tutelares,
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Conselheiras (os) de Direitos de Crianças e Adolescentes, Profissionais da rede SUAS,
Profissionais da Educação, profissionais da rede de Saúde SUS, Educadores Sociais,
Profissionais  da  Rede  de  Atendimento  de  Crianças  e  Adolescentes,  Poder  Judiciário,
Ministério  Público,  Defensoria  Pública,  Polícia  Judiciária,  Polícia  Militar,  Guardas Civis
Municipais, Gerentes de Projetos e Programas, Profissionais do CadÚnico e Sistema de
Garantia de Direitos dos Estados Nordestinos e demais Regiões do Brasil, para o Primeiro
Diálogo Interestadual do Sistema de Garantia de Direitos, Etapa Natal/RN, que ocorrerá
no Hotel Aram Imira Plaza Hotel & Convention, nos dias quinze, dezesseis e dezessete de
setembro, com o objetivo de reunir, capacitar e promover formação continuada e construir
pedagogicamente a troca de experiências e saberes, fortalecendo os laços relacionais
entre a teoria e a prática com os que de forma direta ou indireta tem relação com a
Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes em especial os supracitados para com
base no Diálogo discutamos estratégias de fortalecimento da Rede de Atendimento, da
Política  de  Proteção  e  do  SGD  –  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  de  Crianças  e
Adolescentes nos diversos segmentos da sociedade; E-mail de dez de agosto, enviado
pela CX Projetos, informando que tem um cliente interessado em destinar o Imposto de
Renda via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (e do Idoso, se for o caso), e
para tanto querem conhecer os projetos inscritos nesse Conselho, e também procurando
saber  se  é  possível  fazer  aporte  com  carta  de  direcionamento  para  as  instituições
escolhidas  pela  empresa  e  aprovadas/certificadas  por  esse  Conselho;  Memorando
n°25.347, de onze de agosto, encaminhado pela Gestora de Parceria Eliane Ferraz dos
Santos,  despacho  trinta,  enviando a  formalização  do Termo  de  Parceria  do  Funco
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA com o Instituto Anjos Sem
Asas, através do Edital n°001/21 – Edital de  Chamamento Público; E-mail de onze de
agosto, enviado pela Associação O Vento,  encaminhando a documentação necessária
para realização do Termo de Parceria com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – FMDCA através do Edital n°003/2019 – Edital de Chancela; E-mail de
onze de agosto, encaminhado pelo 12° Batalhão de Polícia Militar, enviando Projeto do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD e orçamentos
de  canecas  personalizadas,  mascotes,  bicicletas,  camisetas  solicitando  aprovação  de
aquisição  para  a  Formatura  do PROERD;  Memorando n°24.714,  de  doze  de  agosto,
encaminhado pelo Gestor de Parceria Douglas Branco de Camargo, despacho quarenta,
informando que foi publicada a formalização  do Termo de Parceria do Funco Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA com a Associação Amor pra Down,
através do Edital n°003/19 – Edital de Chancela; E-mail de doze de agosto, enviado pela
Casa dos Conselhos, enviando convite para participar da Décima Terceira Conferência
Municipal de Assistência Social – CMAS, dia dezoito de agosto, das quatorze às dezoito
horas,  no  Hotel  Mercure;  E-mail  de  doze  de  agosto,  encaminhado pelo  Gabinete  da
Deputada Carmem Zanoto, enviando convite para participação no seminário e adesão ao
Pacto pela Primeira Infância, o qual acontecerá nos dias dezenove e vinte de agosto de
forma remota e informando que as inscrições devem ser realizadas até o dia quinze de
agosto;  E-mail  do  dia  treze  de  agosto,  encaminhado  pela  acadêmica  Áurea,  da
Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC, convidando os conselheiros para a
apresentação do trabalho aplicado sobre o  CMDCA, desenvolvido na disciplina Práticas
de Controle Social  e Accountability na Governança Pública do curso de Administração
Pública, que será realizado no dia vinte e três de agosto, às dezenove horas; Memorando
n°34.119, de dezessete de agosto, encaminhado pelo Conselho Tutelar, informando que a
Conselheira Tutelar Caroline Signori Feix, entrará em atestado médico no dia vinte e um
de setembro até  vinte e um de outubro deste ano, conforme solicitação médica anexa.
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Foram  entregues  os  Relatórios  de  Atividades  das  seguintes  entidades:  Núcleo
Assistencial Humberto de Campos – NAHC (Mês de julho); Associação Amor pra Down
(Mês de Julho);  Grupo de Estudos e  Apoio  à  Adoção Anjos  da Vida (Mês de julho);
Biblioteca a Comunitária Bem Viver (Meses de junho e junho); Associação Lar Maternal
Bom Pastor Mês de julho); Universidade do Vale do Itajaí (Meses de outubro, novembro e
dezembro, de Dois Mil e Vinte e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho Dois
Mil e Vinte e Um). Luciano leu a Lei n°4.266 de treze de maio de Dois Mil e Dezenove
onde altera dispositivos da Lei Municipal nº3.305, de vinte e oito de junho de Dois Mil e
Onze, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, com a interveniência do Fundo
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  FMDCA,  a  custear  despesas
provenientes  da  realização  da  formatura  dos  alunos  do  Programa  Educacional  de
Resistência às Drogas – PROERD, sendo assim, os conselheiros aprovaram a solicitação
e  aprovaram o  repasse  de  trinta  e  seis  mil,  novecentos  e  setenta  reais  e  cinquenta
centavos para o 12° Batalhão de Polícia Militar, para a aquisição dos materiais, conforme
rege a Lei n°4.266/19. Sobre a divulgação das entidades o conselheiro João colocou que
a Lei n°13.019/14 determina que se faça a tipificação na imprensa dos investimentos no
Terceiro  Setor,  inclusive sugeriu  solicitar  novamente  a  Prefeitura  para  que através do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA este CMDCA possa
realizar  essa  divulgação  e  para  que  possamos  cumprir  cem  por  cento  do  que  a  lei
determina.  Pauta 03: Apresentação das Prestações de Contas do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, pelo Departamento Contábil Financeiro.
A representante do Departamento de Contabilidade Lucimar iniciou explicando que as
Prestações de Contas serão apresentadas semestralmente a partir  de então.  Lucimar
compartilhou slides  e demonstrou as Receitas Arrecadadas do período de primeiro de
janeiro a trinta de julho de Dois Mil  e Vinte e Um. Os rendimentos de aplicação dos
Recursos Ordinários foram de Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Quarenta Centavos e
os rendimentos de aplicações dos Recursos do FMDCA do Imposto de Renda foram de
Novecentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos. Quanto a restituição de
Parcerias, que são os valores que não são utilizados pelas entidades e acabam voltando
aos cofres do fundo, este deu um montante de Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e
Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos. Lucimar ressaltou que é um valor alto, relativo aos
outros anos e que as entidades estão adotando a opção de manter o recurso em conta,
aplicado, para utilização até o fim da parceria, em trinta e um de dezembro. Em outras
restituições o fundo recebeu um montante de Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais,
devido a uma autuação que o Ministério Público aplicou e nas Multas Previstas, relativas
a Lei n°8.069/00, o fundo arrecadou Treze Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Dez
Centavos. Quanto a restituição do Imposto de Renda, Lucimar falou que até o momento
não  se  tinha  recebido  nenhum repasse.  Sendo  assim,  o  fundo  recebeu  de  Receitas
Arrecadadas,  um  total  geral  de  Quarenta  e  Seis  Mil,  Oitocentos  e  Quinze  Reais  e
Cinquenta Centavos. Houve também Repasses Recebidos que o município fez para o
fundo  que  foram Dois  Milhões,  Trezentos  e  Sessenta  e  Três  Mil  Reais  e  também a
devolução pelo Fundo Municipal  de Assistência Social  – FMDCA do valor de Trinta e
Cinco  Mil  Reais,  referente  a  Construção  Abrigo  Municipal.  Em  relação  as  despesas
realizadas por fonte de recursos, foram empenhados dos recursos ordinários o valor de
Quatro  Milhões,  Setecentos  e Vinte e Oito  Mil,  Vinte  e Dois Reais  e Setenta  e Sete
Centavos e liquidados foram Dois Milhões, Cento e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e
Vinte  e  Sete  Reais  e  Noventa  e  Oito  Centavos.  Lucimar  explicou  que  o  valor  a  ser
utilizado primeiramente é empenhamento e conforme é executado, ele é liquidado, e após
a baixa da liquidação o valor tem que ser pago em alguns dias para o fornecedor. Quanto
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aos recursos ordinários do superavit, que são recursos que sobram de anos anteriores,
onde o empenhamento e a liquidação foram realizadas no valor de Cinquenta e Sete Mil,
Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos e quanto as multas do
Tribunal de Justiça, oriundas da Lei n°8.069/00 foram empenhados e liquidados o valor de
Três  Reais  e  Treze  Centavos.  Sendo  assim  o  total  geral  das  despesas  realizadas
empenhadas foram de Quatro Milhões, Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e
Noventa e Nove Reais e Dezessete Centavos e das despesas liquidadas um total de Dois
Milhões, Duzentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos.
Referentes  as  despesas  por  ação,  que  são  as  ações  que  estão  previstas  no  Plano
Plurianual – PPA, Lucimar explicou que na Ação Dois Ponto Quarenta e Três, que são as
manutenções das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente, foram empenhados
Quatorze Mil,  Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos e foram
liquidados Dez Mil Reais. Na Ação Dois Ponto Quarenta e Dois, que são as formalizações
das Parcerias com Organizações da Sociedade Civil, o valor empenhados foi de Quatro
Milhões,  Setecentos  e  Sessenta  e  Três  Mil,  Seiscentos  e  Noventa  e  Oito  Reais  e
Cinquenta e Oito Centavos e foram liquidados Dois Milhões, Duzentos e Quatorze Mil,
Quatrocentos e Noventa e Oito Mil e Doze Centavos. Com relação a Ação Dois Ponto
Quarenta  e  Um,  que  é  a  manutenção  das  Atividades  do  fundo  (manutenção
administrativa, sistema contábil, despesas bancárias, entre outros) o valor empenhado foi
de Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Treze Centavos e foram liquidados o
valor de Três Mil, Trezentos e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos. Sendo assim o total
das despesas por  ação foram de Quatro  Milhões,  Setecentos  e  Oitenta  e Cinco Mil,
Novecentos e Noventa e Nove Reais e Dezessete Centavos e das despesas liquidadas
um total de Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Trinta
e Oito Centavos. Lucimar explicou sobre as despesas já repassadas para as entidades,
deixou  aberto  para  questionamentos  e  colocou  o  Departamento  de  Contabilidade  a
disposição. O presidente agradeceu o Departamento de Contabilidade pela apresentação
da Prestação de Contas do FMDCA, do primeiro semestre de Dois Mil  e Vinte e Um.
Pauta  04:  Fórum  de  Entidades  Não  Governamentais  –  Apresentação  das  ONG’s
Federação de Taekwondo JTF e Fundação Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. O
presidente passou a palavra para a Rafaela, representante da Federação Brasileira de
Taekwondo – JTF, que iniciou informando que por motivos de saúde o Grão Mestre Clóvis
Ribeiro  não  pode  se  fazer  presente.  Rafaela  falou  então  que  o  nome  do  projeto
desenvolvido  pela  Federação  é  Parceria  Swat,  que visa  promover  eventos  onde  a
Associação Dragão Negro participa. Através da associação os alunos  recebem entrada
gratuita em cursos e eventos ou pelo menos, cinquenta por cento de descontos, e essa
parceria visa beneficiar os alunos da Associação. Rafaela agradeceu o espaço e deixou
aberto para questionamentos. O presidente agradeceu a participação da Federação e
passou a palavra para a Professora Attela,  representante da Universidade do Vale do
Itajaí – UNIVALI, a qual se apresentou dizendo que é professora na universidade há vinte
e três anos e atualmente está como Coordenadora de Projetos e Programas de Extensão.
Falou que o Programa Jovem Aprendiz UNIVALI é um programa que visa a capacitação
de jovens de quatorze a vinte e quatro anos. Explicou que no programa existem duas
frentes de trabalho: a qualificação e a pré qualificação.  A qualificação, quando o jovem
aprendiz já está no mercado de trabalho, é um programa que contempla praticamente
quinhentas horas aulas, onde se tem o módulo introdutório que encoraja e motiva o jovem
a ingressar na empresa, ingressar na vida profissional. As aulas trabalhadas são relações
interpessoais, rotinas administrativas, oratória, informática básica, matemática financeira,
ética  e  cidadania,  meio  ambiente  e  o  uso  adequado  das  redes  sociais.  Temas

#b8f3d61c-0a2d-491d-8b5d-986a388bab31



abrangentes  que  efetivamente  tentam buscar  a  melhoria  de  condição  e  desempenho
desse jovem no mercado de trabalho. O segundo curso, a pré qualificação, que abrange
jovens que ainda não estão  com contrato de aprendizagem com nenhuma empresa,  a
carga horária é menor, variando de doze a sessenta horas e as atividades trabalhadas
são: autoconhecimento, projeto profissional, oratória, currículo e como se comportar em
entrevistas de emprego. O programa é realizado em Itajaí, Balneário Camboriú, São José,
Tijucas e Biguaçu. De acordo com os dados de Dois Mil e Vinte, em Itajaí foram atendidos
duzentos  e  trinta  e  quatro  alunos  de  pré  qualificação  e  duzentos  e  cinquenta  de
qualificação. Em Balneário Camboriú trinta alunos foram pré qualificados e noventa e oito
qualificados. E em São José, Tijucas e Biguaçu foram setenta e um alunos qualificados. O
objetivo  do  programa  é  manter  uma  maior  aproximação  com  a  comunidade  de
abrangência da universidade, comprometer-se com a busca de soluções para problemas
locais e regionais, estimular o emprego entre adolescentes e jovens. O impacto social se
dá  na  realização  de  atividades  e  espaços  para  formação  pessoal  e  qualificação
profissional  para adolescentes e jovens,  promovendo conhecimentos que estimulam e
ampliam a convivência comunitária e pleno exercício da cidadania e melhor qualidade de
vida. Attela explicou que no programa tem profissionais que atuam na assistência social
buscando melhor  interação,  maior  acolhimento,  a  melhor  compreensão dessa família,
desse aluno, para que ele consiga estar voltado para esta aprendizagem. É um trabalho
individualizado pois são realidades muito diferentes. A professora explanou que desde a
implantação, o projeto já formou dez turmas de pré qualificação profissional em Balneário
Camboriú, mais de trezentos e cinquenta jovens já participaram, noventa por cento dos
jovens que frequentaram a pré qualificação já participaram de processos seletivos para
inclusão no mercado de trabalho e até julho de Dois Mil  e Vinte,  o Programa Jovem
Aprendiz contava com cinquenta e três empresas parceiras. Attela explicou que com a
pandemia  muitas  empresas  cessaram com  as  contratações  e  alguns  contratos  de
aprendizagem foram suspensos, principalmente os relacionados ao ramo da hotelaria. A
conselheira Attela falou que esse programa beneficia o jovem buscando aprimoramento
intelectual,  autonomia,  amadurecimento  emocional,  fortalecimento  de  vínculos
comunitários e familiares, resgate da autoconfiança e autoestima e também estabelecer
processo reflexivo sobre sonhos e expectativas de futuro profissional  e  pessoal.  Com
relação a família são trabalhados o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o
aprimoramento  intelectual,  a  possibilidade  de  ampliação  da  renda  familiar  e  o
fortalecimento do sentimento de responsabilidade da família com o futuro dos seus. Para
a empresa possibilita o cumprimento da legislação, a possibilidade de qualificar e reter
talentos e a responsabilidade social. Para a UNIVALI traz o aprimoramento das relações
com a comunidade acadêmica, a responsabilidade social e a possibilidade de repensar
(retroalimentar) ações inovadoras e para a comunidade o projeto traz o fortalecimento das
relações comunitárias, a ampliação das oportunidades para jovens, no próprio território e
a melhoria de condições de vida. Após foram compartilhadas várias fotos registrando as
atividades do projeto nestes últimos anos. A conselheira Attela explicou que no momento
as aulas estão acontecendo cem por cento de forma remota  e que vão continuar neste
sistema até o final de Dois Mil e Vinte e Um. Apresentou a equipe que trabalha com o
programa e agradeceu a oportunidade. O presidente agradeceu a apresentação e elogiou
todo o trabalho desenvolvido pela UNIVALI ao longo destes anos.  A conselheira Regina
questionou  se  está  abrindo  novas  turmas  de  jovem  aprendiz  e  como  funcionam  as
parcerias. O presidente aproveitou e questionou como é realizada a questão da inclusão
de pessoas com deficiência no projeto. A conselheira Attela falou que além do Programa
Jovem Aprendiz, existe o Programa UNI Inclui, que é um programa institucional que visa a
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capacitação  de  pessoas  com  diversas  necessidades  especiais,  também  existe  o
Programa  Sapis  e  também  o  Programa  Ser,  que  também  trabalham  com  crianças
especiais. A professora deixou a UNIVALI aberta para fazer parcerias tanto no Projeto
Jovem Aprendiz, quanto em todos os outros programas realizados. Questionada sobre
como são selecionados os alunos que participam do projeto a professora explicou que é
através  dos  Centros  de  Referência  de  Assistência  Social  –  CRAS,  da  Secretaria  de
Desenvolvimento e Inclusão Social  e das divulgações realizadas pela universidade. O
presidente agradeceu novamente a UNIVALI e  lembrou que até o mês de novembro as
entidades inscritas no Edital n°002/2021, continuam se apresentando nas reuniões e que
após será realizada a eleição das entidades que farão parte deste CMDCA Biênio Dois Mil
e Vinte e Um a Dois Mil e Vinte e Três.  Pauta 05:  Apresentação do Projeto Papo Reto
enviado  para  a  Fundação  Itaú  Social  pela  Associação  de  Proteção,  Acolhimento  e
Inclusão Social – PAIS. O presidente falou que a Associação PAIS encaminhou O Projeto
Papo  Reto  para  concorrer  no  Edital  da  Fundação  Itaú  Social  passou  a  palavra  a
representante do PAIS Karina, que agradeceu pela oportunidade. Karina explicou que o
projeto foi desenvolvido pela pedagoga da entidade Daniele, em conjunto com o assessor
jurídico  André  e  que  atualmente  o  projeto  atende  três  escolas,  a  Escola  Estadual
Francisca Gevaerd, Escola Estadual Ruizélio Cabral e Escola Estadual Higino Pio. Falou
que o projeto enviado ao Itaú é igual ao que está sendo realizado e que a diferença está
na formalização de cartilhas e no aumento de atendimentos individuais dos adolescentes,
visando envolver as famílias nesta discussão. Karina explicou que com a elaboração das
cartilhas, que foi o solicitado ao Itaú através deste projeto, a entidade busca trazer esses
pais  para  discussão  nas  escolas  junto  com  os  adolescentes  e  também  estender  o
atendimento  individualizado.  Karina  colocou  que  com  a  pandemia,  a  procura  por
atendimentos  psicológicos  aumentou  e  explicou  que  esse  projeto  beneficiará  cento  e
cinquenta adolescentes de doze a quatorze anos e trezentos adolescentes de quinze a
dezessete anos. Falou que a quantidade de vagas ofertadas neste projeto atenderá a
demanda  existente.  Karina  informou  que  as  cartilhas  tratarão  os  seguintes  temas:
depressão,  automutilação,  ansiedade,  conflitos  familiares,  gravidez  na  adolescência,
dificuldade de aprendizado, entre outros temas sugeridos pela psicopedagoga, como o
isolamento devido a pandemia. O valor total do projeto será de Cento e Sessenta e Sete
Mil  e  Vinte e Oito  Reais,  as despesas serão com recursos humanos e confecção de
cartilhas.  Karina  encerrou  deixando  espaço  para  questionamentos.  O  presidente
agradeceu  a  apresentação,  lembrou  que  o  projeto  está  concorrendo  no  Edital  da
Fundação Itaú Social e deixou a palavra aberta. O presidente ressaltou que a entidade, se
aprovada  no  edital,  beneficiará  aproximadamente  quinhentos  adolescentes,  além  dos
adolescentes já atendidos pelo PAIS.  Pauta 06: Aprovação do Plano de Ação para Dois
Mil e Vinte e Dois. O presidente compartilhou na tela a sugestão de Plano de Ação e leu
ação por ação, as quais foram discutidas por todos os conselheiros, verificando se as
mesmas  já  foram  concluídas.  Foram  tratados  alguns  assuntos  como  a  questão  da
construção  do  Centro  de  Referência  da  Criança  e  Adolescente  com  Medidas
Socioeducativas, e o conselheiro João falou que pelo que ele acompanhou na Câmara de
Vereadores  a  construção não  passou pelo  Plano  Plurianual  e  nem consta  na Lei  de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, sendo assim  os conselheiros deliberaram  por retirar a
ação do plano, visto que não há intenção de se construir o centro nos próximos períodos.
Com relação a internação voluntária o que se comentou foi a questão da quantidade de
oferta de vagas, então manteve-se a ação, mas com revisão das vagas.  Referente a
construção do CAPSi o conselheiro Leandro informou que o terreno para construção do
centro já foi encontrado e que agora falta a contratação dos recursos humanos. Leandro
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informou também que a Secretaria de Saúde está  realizando o credenciamento de um
neuropediatra  para o Posto de Atenção à Infância – PAI,  falou  que está  em fase de
negociação de valores e falou das dificuldades de contratação de profissionais. Explicou
que a contratação do neuropediatra será por credenciamento, recebendo por produção. O
conselheiro João falou que a contratação destes profissionais especializados podem ser
realizadas através das Organizações da Sociedade Civil – OSC’s onde o valor a ser pago
pode ser melhorado. João levantou também a questão da nova lei que está tramitando na
Câmara de Vereadores e que fala em combater a exposição de adolescentes a material
pornográfico. Ressaltou que no teor deste projeto, impede-se que se tenha imagens de
pessoas nuas, incluindo a área da saúde e da educação, sendo assim, João sugeriu que
todos  lessem esse  projeto  de  lei,  principalmente  as  áreas  citadas,  porque  isto  pode
influenciar diretamente nos programas governamentais. Ressaltou que não se tem com
instruir  para a não gravidez na adolescência por exemplo, sem utilizar de imagens,  o
mesmo acontece com as prevenções de doenças transmissíveis. O conselheiro Leandro
se propôs a analisar o projeto de lei. Ficou deliberado encaminhar documento a Câmara
de Vereadores solicitando este projeto de lei  para análise dos conselheiros.  Sobre as
cartilhas  com as ações não governamentais  e  governamentais,  a  conselheira  Patricia
informou que a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social está com uma equipe de
estagiários  que  formatarão  essa  cartilha  com  os  dados  de  todas  as  entidades.  A
conselheira Attlela informou que a praticamente um ano foi implantado na Universidade do
Vale  do  Itajaí  –  UNIVALI  o  Projeto  Comunitários  de  Extensão  Universitária,  com
aproximadamente cinquenta alunos, distribuídos em dezenove turmas, com o objetivo de
que o aluno experiencie todas as etapas da elaboração de um projeto comunitário, falou
da  parceria  com  o  Conselho  Municipal  de  Combate  às  Drogas  –  COMAD  onde  foi
confeccionado uma cartilha falando sobre o uso das drogas,  perigo,  consequências e
entregue aos professores da Rede Municipal de Ensino. A conselheira Attela contou que
também foi  realizado trabalho de parceria com a Defesa Civil,  na elaboração de uma
cartilha para a comunidade pós COVID-19, no município de Ilhota/SC. Attela explicou que
a  UNIVALI  tem  material  humano  que  pode  auxiliar na  elaboração  das  cartilhas  de
divulgação  das  ações  governamentais  e  não  governamentais.  A conselheira  Patricia
agradeceu a parceria da UNIVALI e informou que o material já está pronto, e que agora a
etapa é realizar a formatação, onde a UNIVALI poderá auxiliar. Karina, representante do
PAIS levantou a questão dos leitos infantis, o assunto foi bastante debatido e adicionado
ao  plano  de  ação.  A conselheira  Patricia  solicitou  que  seja  adicionado  ao  plano  a
promoção de ações para apoio sócio emocional na área de inteligência emocional para
crianças e adolescentes e a promoção de ações no combate e prevenção às violências e
pedofilia.  Patricia  falou  também  que  estão  realizando  estudo  para  que  a  Casa  de
Passagem e do Adolescente atenda também as famílias.  Após alguns debates sobre as
diversas  ações,  o  Plano  de  Ação  para  Dois  Mil  e  Vinte  e  Dois  foi  aprovado  por
unanimidade, ficando com o seguinte teor: Resolução n°037/21. O Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú – CMDCA/BC, no uso
de sua atribuição que lhe confere a Lei n°1033/91, resolve: 1) Publicar o Plano de Ação do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para o ano de
Dois Mil  e Vinte e Dois, conforme o inciso XIX do Art.  Terceiro do Regimento Interno:
Ações:  Oferecer  Instituição  Acolhedora,  Implantar  Programa  Família  Acolhedora  e
Apadrinhamento Afetivo,  Ofertar ações de preparação para adoção, atendimentos pré e
pós adoção,  eventos sobre adoção e  formação continuada para  as  famílias  adotivas,
Reestruturar a Escola de Famílias, Realizar abordagem social a criança e adolescente,
Manter serviço de internação voluntária, Ofertar e ampliar os atendimentos psicológicos
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individual  e  coletivo  em  saúde  mental  para  crianças  e  adolescentes  em  sofrimento
psíquico,  Criar  Programa  de  prevenção  a  gravidez  na  adolescência,  Extensão  do
programa de prevenção às drogas e fortalecimento emocional PROERD, Atualização e
recadastramento das OSC’s e demais órgãos públicos ligados à proteção integral das
crianças e adolescentes no SIPIA/CT, Manter  e  ampliar  a  estrutura física e oferta  do
Programa Jovem Aprendiz, aprendizagem e iniciação ao trabalho e pré qualificação para
trabalho, Ofertar cursos ligados as áreas da tecnologia, inovação, engenharia, matemática
e empreendedorismo,  Ampliar a Equoterapia para todas as organizações, Ofertar serviço
com equipe multidisciplinar para crianças e adolescentes em todas as deficiências, altas
habilidades e transtornos, Ofertar e ampliar os atendimentos clínicos em diversas áreas,
contraturno escolar e sala multifuncional para crianças e adolescentes com deficiência
física, Ampliar e manter os atendimentos de crianças e adolescentes no Programa de
prevenção as deficiências e SAESP: serviço de atendimento especializado (contraturno)
na APAE, Realizar levantamento estatístico e de avaliação prévia da realidade de crianças
e  adolescentes  com deficiência,  Ampliar  vagas  para  atendimento  multiprofissional  de
crianças e adolescentes diagnosticados com TEA e ativar a Escola de pais de filhos com
TEA,  Ampliar  vagas  para  atendimento  multiprofissional  de  crianças  e  adolescentes
diagnosticados com Síndrome de Down, bem como desenvolver programa de estimulação
precoce e programa de trabalho para crianças e adolescentes com Síndrome de Down,
Oferecer capacitação para melhoria dos atendimentos da rede, sobretudo, em relação à
escuta  especializada,  Estimular  a  construção  de  Centro  de  Atendimento  Psicossocial
Infantil  –  CAPSi,  Contratar  médicos especialistas ou consultas na Rede Privada para
crianças e adolescentes, Fomentar a criação de um programa de acompanhamento do
crescimento  e  do  desenvolvimento  infantil,  Fortalecer  a  Atenção  Básica  e  Média
Complexidade,  Ofertar  projetos  de  contraturno  escolar  para  alunos  do  ensino  médio,
Ampliar  a  oferta  de  atividades  esportivas,  culturais,  pedagógicas,  de  lazer  de
ressocialização  para  crianças  e  adolescentes,  Informar  a  rede  de  atendimento  e  a
população  em  geral  sobre  as  escolinhas  promovidas  pela  FME  e  Secretaria  de
Educação/Projeto Oficinas, disponíveis nos bairros e a forma de acesso, Cartilha com as
ações não governamentais e governamentais para as crianças e adolescentes, Manter e
ampliar os projetos já existentes, Atualizar o Diagnóstico da Situação da Criança e do
Adolescente do município, Incentivar programas que envolvam as forças de segurança e
a escola, Articulação junto ao Congresso Nacional para recebimento de ECA’s, Oferta de
leito psiquiátrico infanto juvenil, Ofertar assistência médica e psicológica para as famílias,
crianças e adolescentes diagnosticadas com câncer, Programa Busca Ativa de crianças e
adolescentes em idade escolar, Promover ações no combate e prevenção às violências e
pedofilia, Promover ações para apoio sócio emocional na área de Inteligência Emocional
para crianças e adolescentes e Ampliar a oferta de atendimento psicológico e psiquiátrico
para  crianças  e  adolescentes.  2)  Esta  resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.  A  resolução  será publicada  no  site  da  Prefeitura  Municipal,  página  do
CMDCA.  Pauta 07: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção
Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. O presidente
parabenizou a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e a todos os advogados pelo mês
do advogado e passou a palavra para a coordenadora do comitê que informou que neste
mês de comemoração ao advogado estão acontecendo muitos  eventos  e convidou a
todos para a Palestra Híbrida na Sede da OAB e pela plataforma Zoom, dia vinte e três de
agosto, às dezenove horas. Patricia falou que neste evento estarão presentes o Promotor
da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca, Dr. Alan Boettger e a Juíza da Infância Dra.
Camila Coelho. Os convidados palestrarão sobre os temas A Evolução das Normas de
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Proteção à Criança e ao Adolescente e Guarda Compartilhada. Patricia explicou que este
evento está sendo realizado pela Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da
OAB. Patricia repassou que o comitê se reuniu presencialmente na Casa dos Conselhos,
dia dez de agosto, que o grupo está avançando muito e que foi finalizado o Regimento
Interno. Patricia falou que encaminhou o regimento para o e-mail do CMDCA para análise
dos  conselheiros  e  solicitou  que  o  mesmo  seja  colocado  em  pauta  na  próxima
assembleia. Patricia informou também que o vice coordenador Rolland está se afastando
das atividades do comitê, por motivos profissionais e colocou os nomes dos membros
Djaíza  Gomes  de  Sá,  representante  da  Secretaria  da  Educação  e  Ana  Medeiros,
representante  do  Conselho  Tutelar,  como  candidatas  a  vaga  de  vice  coordenador.
Explicou que a escolha dos nomes se fez de forma democrática e em equipe. Patricia
informou  também  que  já  foi  formado  um  grupo  de  trabalho  que  fará  a  relatoria.  O
presidente  abriu  espaço  para  as  candidatas  falarem e  as  mesmas  se  apresentaram,
passaram seus currículos, falaram sobre os projetos que participam e as afinidades com a
causa. O presidente parabenizou as referidas candidatas pelo trabalho desenvolvido e
explicou que para que as mesmas assumam a vice coordenadoria será necessário rever a
Resolução n°029/20, pois nenhuma das candidatas está como membro efetivo. Sendo
assim, a escolha do novo vice coordenador só poderá ser realizada após a aprovação de
nova  resolução,  o  que  se  dará  na  próxima  reunião.  O  presidente  solicitou  o
encaminhamento do Regimento Interno para todos os conselheiros, que deverão analisar
o texto, pois é um documento muito  importante que norteará as ações do Comitê de
Escuta Especializada. A coordenadora falou que entrou no comitê, mais dois membros, a
Rúbia, psicóloga na Política de Saúde, que assumirá a titularidade no lugar do conselheiro
Leandro, que continuará na composição, mas como suplente. E também na Política de
Assistência  Social,  o  assistente  social  Jeferson  assumirá  a  suplência.  O  presidente
agradeceu  o  conselheiro  Rolland  pelo  trabalho  desenvolvido  até  então  no  comitê  e
estendeu  o  agradecimento  a  todos  os  membros  do  comitê.  Pauta  08:  Comissão  de
Garantia de Direitos e Apoio ao Conselho Tutelar. O presidente informou que a comissão
não conseguiu se reunir com o Conselho Tutelar, sendo assim este assunto será pauta da
próxima reunião. O presidente releu o memorando sobre o pedido de afastamento para
realizar cirurgia da conselheira tutelar Caroline Signori Feix, de vinte e um de setembro à
vinte e um de outubro, conforme solicitação médica anexa ao pedido. Sobre a solicitação
de afastamento este CMDCA delibera  favorável. Quanto a substituição da conselheira,
este conselho deliberou em  convocar a conselheira tutelar suplente Sandra Narciso. O
presidente explicou que tal decisão se dá devido a suplente de Assistência Social e a
suplente de Psicologia desistirem da vaga, além disso a suplente de Bacharel em Direito
que poderia  assumir,  já  está assumindo o afastamento  da conselheira  tutelar  Camille
Amorim Mello. Sendo assim, este CMDCA optou em chamar o candidato que teve maior
número de votos,  que foi  a  conselheira suplente Sandra Narciso.  Caso a conselheira
suplente Sandra Narciso não possa assumir, o próximo candidato com maior número de
votos será convocado.  Pauta 09:  Comissão de Política de Atendimento dos Direitos –
Projetos: Análise do Plano de Trabalho da Associação Beneficente Cristã Real Esperança.
O  presidente  passou  a  palavra  para  a  comissão  que  se  posicionou  desfavorável  ao
pedido  da  Associação  Beneficente  Cristã  Real  Esperança,  visto  que  a  Secretaria  de
Controle  Governamental  não  se  posicionou  formalmente  sobre  o  assunto.  Aline,
representante  da  entidade,  explicou  que  o  parecer  da  Secretaria  de  Controle
Governamental está no documento 1doc (sistema da Prefeitura), que foi disponibilizado a
todos  os  conselheiros.  A  decisão  da  comissão  foi  baseada  em  situações  que  já
aconteceram com outras instituições e que solicitaram aditivos e que foram negados por
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esta  comissão,  pois  não  estavam na  previsão  orçamentária  do  Fundo  Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. Aline explicou que este pedido não é um
pedido de aditivo de valor, mas sim um aditivo específico por conta da pandemia que não
permite  que  a  funcionária  gestante  trabalhe  presencialmente,  mas  que  continue
recebendo, mesmo estando em casa. Sendo assim, o pedido foi para suprir a falta de
uma funcionária que atende uma turma de crianças de contra turno, foi um pedido de
substituição para que a entidade não precisasse fechar a turma. Aline justificou que por
ser professora de uma turma de contra turno escolar, não tem como ofertar o serviço
remotamente, pois as crianças estão presentes na associação. A plenária foi favorável a
decisão da comissão. Restou deliberado encaminhar documento à Secretaria de Controle
Governamental informando que este conselho é contrário a formalização de aditivos aos
Termos de Parceria com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA.  Pauta  10:  Assuntos  Gerais.  A  conselheira  Patricia  convidou  a  todos  para
participar  da  Conferência  Estadual  de  Assistência  Social,  que  vai  acontecer  no  Hotel
Mércure.  Explicou  que  o  evento  será  híbrido  e  transmitido  pelo  canal  youtube.  O
presidente  informou  que  com  o  Plano  de  Ação  aprovado,  a  Comissão  de  Estudo  e
Organização de Editais deverá se reunir para fazer o edital de Dois Mil e Vinte e Dois. O
presidente agradeceu a todos que participaram remotamente e virtualmente.  Nada mais
havendo a  tratar,  eu  Patricia  Humenhuk,  secretária-executiva  deste  conselho,  lavro  a
presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.

#b8f3d61c-0a2d-491d-8b5d-986a388bab31



Comprovante de Assinatura Eletrônica

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 20/09/2021 às 10:49:36 (GMT -3:00)

Ata n°577 - Ordinária de 17 de Agosto de 2021.pdf
ID única do documento: #b8f3d61c-0a2d-491d-8b5d-986a388bab31

Hash do documento original (SHA256): 1ebd94d5afeb12cf8f141571682b03dd383f44ccc6f315f4d36d01d87d9a6f15

Este Log é exclusivo ao documento número #b8f3d61c-0a2d-491d-8b5d-986a388bab31 e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (13)

Manuela Pessoa Duarte (Participante)
Assinou em 21/09/2021 às 09:24:18 (GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 10:58:52 (GMT -3:00)

Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 11:01:52 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 22/09/2021 às 09:52:01 (GMT -3:00)

João Carlos Alves dos Passos (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 13:25:12 (GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 11:50:56 (GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 10:50:46 (GMT -3:00)

Attela Provesi (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 11:19:48 (GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 19:05:55 (GMT -3:00)
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Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 10:55:31 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 21/09/2021 às 07:21:03 (GMT -3:00)

Patricia da Costa Oliveira (Participante)
Assinou em 21/09/2021 às 12:50:59 (GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi (Participante)
Assinou em 20/09/2021 às 11:10:35 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

20/09/2021 às 10:49:37 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

20/09/2021 às 11:01:52 
(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.

20/09/2021 às 11:10:35 
(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.

20/09/2021 às 10:55:31 
(GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Autenticação: e-mail 
grasi_1001@hotmail.com; IP: 191.187.239.234) 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.

20/09/2021 às 11:19:48 
(GMT -3:00)

Attela Provesi (Autenticação: e-mail attela@univali.br; IP: 200.169.48.9) 
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

20/09/2021 às 10:50:46 
(GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Autenticação: e-mail wreginattojr@gmail.com; 
IP: 189.8.101.163) 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.

20/09/2021 às 10:58:52 
(GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Autenticação: e-mail sandralut@hotmail.com; 
IP: 177.16.157.53) 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.

20/09/2021 às 11:50:56 
(GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Autenticação: e-mail regina.amalitoral@outlook.com; IP: 
181.223.86.112) 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.

20/09/2021 às 13:25:12 
(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.

20/09/2021 às 19:05:55 
(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.

21/09/2021 às 07:21:03 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 
177.51.81.200) 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.

21/09/2021 às 09:24:18 
(GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Autenticação: e-mail manuela.ap@hotmail.com; 
IP: 177.51.78.16) 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

21/09/2021 às 12:50:59 
(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.

22/09/2021 às 09:52:01 
(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.

22/09/2021 às 09:52:01 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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