
Ata Nº 017 – Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas, na
sede  do  Conselho  Tutelar,  iniciou-se  a  REUNIÃO  DA COMISSÃO  DO  COMITÊ  DE
GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO E PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA de  Balneário
Camboriú–SC. Estavam  presentes  as  conselheiras:  Tatiane  Aparecida  Martins  do
Rosário,  Patricia  Nicodemus  Valenzuela,  Rolland  Rodrigues,  Djaíza  Gomes  de  Sá  e
Caroline Signori Feix. A coordenadora do comitê Patricia iniciou a reunião agradecendo a
presença dos conselheiros  e informou a confirmação dos cinco palestrantes convidados
para participarem do I Seminário de Escuta Especializada. Falou que aguarda apenas a
confirmação da magistrada da Vara da Infância,  Dra. Camila Coelho,  que  acredita ser
muito importante  a  sua presença representando o Poder Judiciário. Ressaltou que está
em contato com o gabinete da juíza através de mensagens via e-mail (devido orientações
do  Tribunal  de  Justiça  de  Santa  Catarina  –  TJSC,  em  não  realizar  atendimentos
presenciais). Em seguida o grupo discutiu sobre a necessidade de limitar o tempo de fala
de  cada  palestrante.  A conselheira  Tatiane  informou  que  aguarda  a  confirmação  do
Projeto Oficinas para a abertura do evento, a partir das quatorze horas e a contratação de
duas  intérpretes  de  libras.  O  Comitê  definiu  que  após  a  apresentação  cultural  e  a
apresentação do Hino Nacional, o presidente do CMDCA fará a abertura do seminário e
sugerimos a  apresentação dos  membros  do  Comitê.  Na ocasião  foram escolhidos,  a
princípio  os  mediadores do  I  Seminário  de Escuta  Especializada:  Patricia  Nicodemus
Valenzuela,  Rolland  Rodrigues  e  Caroline  Signori  Feix.  O  grupo  confirmará com  a
Secretaria de Educação Sra. Marilene, da sua disponibilidade em participar também. O
Conselheiro Rolland comunicou que estão finalizando a arte do material de divulgação
com a inclusão das fotos dos palestrantes e o formulário de atendimento da rede de
proteção  que  deverá  ser  preenchido  pelos  participantes  do  evento.  A coordenadora
colocou ao grupo a importância em agilizar o material de divulgação, se possível até dez
de março. A Conselheira Caroline informou que em contato com o presidente da Câmara
de Vereadores obteve a informação de que não será possível a realização do Seminário
na  Câmara,  devido  a pandemia.  A coordenadora  ressaltou  que  os  palestrantes  não
estarão na Câmara, seriam apenas dois membros do Comitê para auxiliar na organização
e um membro da Comunicação da Prefeitura. A Conselheira Caroline, na oportunidade,
enviou um áudio ao presidente da Câmara de Vereadores para esclarecer tal situação e o
grupo aguardou a confirmação. Em seguida, o grupo definiu o limite de trinta minutos para
cada palestrante (já incluído a apresentação do currículo e manifestação do mediador). As
atividades serão  iniciadas com o Promotor  da  Infância,  Dr.  Alan  (solicitado por  ele  o
horário, devido sua intensa atividade na promotoria). A coordenadora sugeriu em seguida
a  apresentação  da  psicóloga  Tatiane  Marafon,  Dra.  Inara  (Delegada  da  DPCAMI),  o
psicólogo Ítalo (Polícia Civil)  e  encerrando com o professor e advogado Dr. Ênio. Caso
seja confirmada a presença da magistrada, sua fala será incluída após o representante do
Ministério Público. Ainda foi esclarecido que o II Seminário será realizado no final de abril,
com o fim de debater o tema da Escuta Especializada com a Rede de Proteção a Criança
e Adolescente (roda de conversa ou  workshop) e que os convites serão encaminhados
após a realização do I Seminário. E para encerrar, o comitê organizará o III Seminário, dia
dezoito de  maio  visando a  implantação  do  Protocolo  da  Escuta  Especializada  no
município de Balneário Camboriú. A coordenadora encerrou a reunião e ficou agendada a
próxima reunião extraordinária dia doze de março, que será realizada no Conselho Tutelar
de  forma presencial.  Nada mais  havendo a  tratar,  eu,  Patricia  Humenhuk,  secretária-
executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
lavro a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.
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Assinaturas (6)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Participante)
Assinou em 31/03/2021 às 19:02:25 (GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Participante)
Assinou em 01/04/2021 às 09:06:49 (GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Participante)
Assinou em 30/03/2021 às 12:33:19 (GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá (Participante)
Assinou em 01/04/2021 às 08:05:48 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 01/04/2021 às 09:41:13 (GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Participante)
Assinou em 30/03/2021 às 12:12:53 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento
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Data e hora Evento

30/03/2021 às 12:33:19 
(GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Autenticação: e-mail rollandrodrigues@hotmail.com; 
IP: 170.82.223.2) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

30/03/2021 às 12:01:44 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

30/03/2021 às 12:12:53 
(GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Autenticação: e-mail 
tatiane_rosario@hotmail.com; IP: 177.204.40.163) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

31/03/2021 às 19:02:25 
(GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Autenticação: e-mail 
patricia.nicodemus@gmail.com; IP: 191.179.141.91) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

01/04/2021 às 09:06:49 
(GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Autenticação: e-mail lolafeix@hotmail.com; IP: 
179.105.43.26) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

01/04/2021 às 09:41:13 
(GMT -3:00)

CMDCA (Autenticação: e-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com; IP: 
170.82.223.2) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

01/04/2021 às 08:05:48 
(GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá (Autenticação: e-mail 
dijaizagomeseduinfantil@gmail.com; IP: 177.51.83.162) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

01/04/2021 às 09:41:13 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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