
Ata Nº 560 – Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas,
via  Skype,  iniciou-se  a  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Balneário Camboriú–SC. Estavam
presentes  os  seguintes  conselheiros:  Douglas  Schwolk  Fontan  Aguirre,  Mário  Tetto
Pereira  Neto,  Ellacyane  Cardoso  Soares  Rocha,  Wilson  Reginatto  Júnior,  Manuela
Pessoa Duarte,  Regina Dal  Bem, Bruno Figueredo Arceno,  Yolanda Irene Keller  Boia,
Rolland Rodrigues, Luciano Pedro Estevão, Marilene Severino Cardoso, Josiane Hoepers,
Karina Gonçalves Passos, Valdeci Matias, Leandro Teixeira Ghilardi. A conselheira Suelen
justificou ausência por estar com COVID-19. Estavam presentes: Aline Rocha e Eni Alves,
representantes  da  Associação  Beneficente  Cristã  Real  Esperança;  Kelli  Spricigo,
representante  da  ONG  Vidas  Recicladas  –  Casa  das  Anas;  Patricia  Nicodemus,
representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/BC; Paulo Edson Cavalcante de
Oliveira e Caroline Signori Feix, Conselheiros Tutelares; e, Vanessa Fiorini, representante
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Foi solicitado uma alteração
pela conselheira Regina após a aprovação da ata, sendo assim, antes de iniciar esta,
retificar o texto: Ofício n°059, de três de novembro, encaminhado pela Associação de Pais
e Amigos do Autista – AMA Litoral, informando da alteração já realizada no ano de dois mil
e vinte, com aprovação deste conselho, do aditivo de vinte por cento, visando o aumento
do atendimento e diminuição da lista de espera, e informando que devido a este fator o
valor do desenvolvimento do projeto para dois mil e vinte o valor será aumentado, para:
Ofício n°059, de três de novembro, encaminhado pela Associação de Pais e Amigos do
Autista – AMA Litoral, informando da alteração já realizada no ano de dois mil e vinte, com
aprovação  deste  conselho,  do  aditivo  de  vinte  por  cento,  visando  o  aumento  do
atendimento e diminuição da lista de espera, e informando que devido a este fator e a
diferença dos meses de atendimento de um ano para o outro, o valor do desenvolvimento
do projeto para dois mil e vinte e um, será aumentado. Pauta 01: Aprovação da Ata n°559.
Foi aprovada por unanimidade a ata do dia três de novembro de dois mil e vinte.  Pauta
02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos. Documentos Expedidos: E-
mail do dia três de novembro, encaminhado a Comissão de Projetos, enviando cópia do
Ofício n°010, da Associação Beneficente Cristã Real Esperança para análise; E-mail do
dia seis de novembro, encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude, enviando as
atas do mês de outubro de dois mil e vinte; com o mesmo conteúdo foram enviados e-
mails para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca, Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB/BC e Câmara de Vereadores; Memorando n°35.885, de seis de novembro enviado
da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, encaminhando as atas do mês de
outubro,  assinadas  digitalmente;  Memorando  n°34.797,  do  dia  nove  de  novembro,
encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando as inscrições
dos conselheiros de direitos para participarem da Capacitação On-line sobre a Escuta
Especializada a luz da  articulação  da  Rede  de  Proteção,  a  ser realizado de nove a
onze de dezembro de dois mil e vinte; E-mail do dia dez de novembro, encaminhado a
Associação  Beneficente  Cristã  Real  Esperança,  enviado  Certificado  de  Registro  e
Qualificação  e  Cerificado  de  Inscrição  de  Projetos;  Memorando  n°36.211,  de  dez  de
novembro, encaminhado ao Conselho Tutelar informando em resposta a solicitação da
Capacitação SIPIA Online, que este conselho não poderá arcar com as despesas devido
a burocracia para pagamento das inscrições, visto que o evento iniciaria antes da reunião
ordinária de dezessete de novembro, reunião de deliberação e aprovação do pagamento;
Memorando  n°36.249,  de  dez  de  novembro,  encaminhado  a  Secretaria  de
Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando ofício de solicitação de aditivo e Plano de
Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um da Associação de Apoio as Famílias dos Deficientes
Físicos  –  AFADEFI;  Memorando  n°36.250,  de  dez  de  novembro,  encaminhado  a
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando ofício de solicitação de aditivo
e Plano de Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um da Associação de Pais e Amigos do
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Autista  –  AMA Litoral;  Memorando  n°36.251,  de  dez  de  novembro,  encaminhado  a
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando ofício de solicitação de aditivo
e  Plano  de  Trabalho  para  Dois  Mil  e  Vinte  e  Um  da  Associação  Amor  pra  Down;
Memorando  n°36.252,  de  dez  de  novembro,  encaminhado  a  Secretaria  de
Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando ofício de solicitação de aditivo e Plano de
Trabalho  para  Dois  Mil  e  Vinte  e  Um  da  Associação  Anjos  Sem  Asas;  Memorando
n°36.253, de dez de novembro, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão
Social, enviando ofício de solicitação de aditivo e Plano de Trabalho para Dois Mil e Vinte
e Um da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; Memorando n°36.255,
de dez de novembro, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,
enviando ofício de solicitação de aditivo e Plano de Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um
da  Biblioteca  Comunitária  Bem  Viver;  Memorando  n°36.257,  de  dez  de  novembro,
encaminhado  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  enviando  ofício  de
solicitação de aditivo e Plano de Trabalho para Dois Mil  e  Vinte e Um do Centro de
Recuperação Nova Esperança – CERENE; Memorando n°36.260, de dez de novembro,
encaminhado  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  enviando  ofício  de
solicitação de aditivo e Plano de Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um da Associação Lar
Maternal  Bom  Pastor;  Memorando  n°36.261,  de  dez  de  novembro,  encaminhado  a
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando ofício de solicitação de aditivo
e Plano de Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um do Núcleo Assistencial  Humberto de
Campos – NAHC; Memorando n°36.263, de dez de novembro, encaminhado a Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando ofício de solicitação de aditivo e Plano de
Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão
Social – PAIS; Memorando n°36.266, de dez de novembro, encaminhado a Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando ofício de solicitação de aditivo e Plano de
Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um da Associação Beneficente Cristã Real Esperança;
Memorando  n°36.267,  de  dez  de  novembro,  encaminhado  a  Secretaria  de
Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando ofício de solicitação de aditivo e Plano de
Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um da Associação Dragão Negro; Memorando n°36.268,
de dez de novembro, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,
enviando ofício de solicitação de aditivo e Plano de Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um
do Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida; Protocolo n°41.608, de treze de
novembro, enviado ao Conselho Tutelar  solicitando Relatório  de encaminhamentos da
Busca Ativa feito pelo Conselho Tutelar as famílias (atendimento realizado pelo conselho
tutelar pós notificação busca ativa do CEM Vereador Santa); Memorando n°37.023, de
dezessete  de  novembro,  encaminhado  a  Secretaria  de  Divisão  de  Comunicação,
solicitando identidade visual e suporte para o Seminário do Comitê de Gestão Colegiada
da  Rede  de  Cuidado  e  de  Proteção  Social  de  Crianças  e  Adolescentes  Vítimas  ou
Testemunhas  de  Violência;  E-mail  do  dia  onze  de  novembro,  encaminhado  a  9ª
Promotoria de Justiça da Comarca, solicitando dilação de prazo de dez dias para resposta
a solicitação de informações através do Ofício n°0446/2020/09PJ/BCA – Notícia de Fato
n°01.2020.00026039-0.  Documentos  Recebidos:  E-mail  do  dia  seis  de  novembro,
encaminhado pela Gestora de Parcerias Haydée Assanti, enviando o Relatório Final de
Cumprimento de Objeto da parceria entre a Associação de Pais e Amigos do Autista –
AMA Litoral e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA,
durante o ano de dois mil e dezenove, em cumprimento à Lei n° 13.019/2014; Memorando
n°34.828,  de  nove  de  novembro,  encaminhado  pela  Procuradoria  Jurídica,  enviando
resposta  ao  Ofício  n°0446/2020/09PJ/BCA – Notícia  de Fato  n°01.2020.00026039-0  e
informando  do  encaminhamento  do  retorno  do  Ofício  a  9ª  Promotoria  de  Justiça  da
Comarca;  Memorando  n°36.211,  de  dez  de  novembro,  encaminhado  pelo  Conselho
Tutelar solicitando aprovação para que os Conselheiros Tutelares possam participar da
Capacitação SIPIA On Line, dia dezesseis de novembro; E-mail do dia dez de novembro,
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enviado  pelo  conselheiro  Wilson  Reginatto  Júnior,  enviando  cartilha  com explicações
sobre fundos para doações a projetos de Crianças e Idosos, essa cartilha foi elaborada
pelo  Núcleo  Catarinense  da  Associação  Brasileira  de  Captação  de  Recursos,  com a
intenção de distribuir aos candidatos a prefeito e vereadores de seus municípios para
conhecimento e apoio aos projetos; E-mail do dia onze de novembro, encaminhado pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, enviando oito
vídeos tutoriais sobre o SIPIA/SINASE/WEB, ação que faz parte de uma parceria entre a
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e a Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC, através de um Projeto de Extensão realizado entre a Diretoria de
Direitos  Humanos  e  os  alunos  do  curso  de  graduação  em Administração  Pública  da
UDESC; E-mail do dia onze de novembro, encaminhado pela 9ª Promotoria de Justiça da
Comarca, informando do deferimento da dilação de prazo de dez dias para resposta as
solicitações do Ofício n°0446/2020/09PJ/BCA – Notícia de Fato n°01.2020.00026039-0;
Ofício n°067, de doze de novembro, encaminhado pela Associação de Pais e Amigos do
Autista  –  AMA  Litoral,  informando  da  suspensão  temporária  dos  atendimentos
presenciais, devido ter no quadro de funcionários alguns profissionais com COVID-19;
Ofício n°117, de treze de novembro, encaminhado pelo Núcleo Assistencial Humberto de
Campos – NAHC, requerendo aprovação de mini oficinas a serem realizadas entre os
dias sete e doze de dezembro do corrente ano nas dependências do Programa Vida e
aprovação de compra de materiais para o desenvolvimento do projeto com o recurso que
não  foram utilizados para  os  transportes;  Protocolo  n°41.608,  de  treze  de  novembro,
enviado  pela  Secretaria  de  Educação,  solicitando  Relatório  de  encaminhamentos  da
Busca Ativa feito pelo Conselho Tutelar as famílias (atendimento realizado pelo conselho
tutelar pós notificação busca ativa do CEM Vereador Santa); E-mail do dia dezesseis de
novembro, encaminhado pelo CEDCA informando da Reunião Ordinária do conselho, dia
vinte e seis de novembro às treze e trinta com transmissão pelo canal da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Social – SDS no Youtube e em anexo pauta do dia; Ofício
n°012, de dezesseis de novembro, encaminhado pela Associação Beneficente Cristã Real
Esperança, informando sobre as alterações da pandemia e da não utilização total dos
recursos  firmados  com  o  FMDCA  e  que  os  recursos  não  utilizados  estão  sendo
depositados em conta poupança conforme orientação deste CMDCA. Foram entregues os
Relatórios de Atividades das seguintes Organizações da Sociedade Civil – OSC's: Grupo
de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida (Mês de outubro); Associação Dragão Negro
(Mês de outubro); Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC (Mês de Outubro).
Referente  ao  recebimento  da  cartilha  com explicações  sobre  fundos  para  doações  a
projetos  de  Crianças  e  Idosos,  ficou  deliberado  o  encaminhamento  da  mesma  aos
vereadores municipais eleitos, para que os mesmos tenham conhecimento da referida.
Com relação a solicitação de dilação de prazo à 9ª Promotoria de Justiça, o presidente
explicou que foi solicitado, como já informado em reunião anterior, que a Procuradoria
Jurídica  respondesse  ao  Ofício  n°0446/2020/09PJ/BCA  –  Notícia  de  Fato
n°01.2020.00026039-0, devido ao embasamento jurídico necessário para a resposta. A
promotoria questionou a aprovação deste CMDCA na transferência de recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA para o Fundo Municipal de
Assistência  Social  –  FMAS,  visando o  término da reforma do Lar  do  Adolescente.  O
presidente ressaltou que a 4ª Promotoria de Justiça já tinha questionado a destinação de
recursos  para  a  reforma  do  Lar  do  Adolescente.  Douglas  explicou  que  na  época  foi
respondido  que  existia  outra  lei  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente – CONANDA que fala que o município pode fazer suas resoluções afastando
determinadas  vedações.  Sendo  assim,  a  4ª  Promotoria  questionou  a  Sede  das
Promotorias em Florianópolis que disseram que a transferência era irregular,  não pelo
caso da resolução municipal, mas pelo fato que não se pode destinar recursos a quem já
recebe.  O  presidente  leu  o  retorno  da  Procuradoria  Jurídica  e  colocou  o  texto  em
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aprovação deste CMDCA. Houve algumas colocações e considerações dos conselheiros
e  ficou  deliberado  encaminhamento  da  resposta  da  Procuradoria  Jurídica  para  a  9ª
Promotoria de Justiça. A conselheira Regina explicou que foi enviado ofício explicando da
suspensão  temporária  das  atividades  presenciais  da  AMA  Litoral,  visto  que  nove
profissionais estão afastados pois foram diagnosticados com COVID-19. Regina explicou
que as atividades on line continuam e que a partir do dia vinte e três de novembro os
profissionais estarão de volta. O presidente realizou a leitura do ofício encaminhado pelo
Núcleo  Assistencial  Humberto  de  Campos  –  NAHC  por  meio  do  Programa  Vida,
solicitando aprovação de mini oficinas a serem realizadas entre os dias sete a onze de
dezembro  do  corrente  ano.  Repassou  que  no  total  serão  quatro  oficinas  diferentes,
totalizando o limite de vinte vagas para cada oficina, divididas em dois grupos de dez
participantes, um no período da manhã e outro no período da tarde, com duração média
de uma hora e trinta minutos. As oficinas consistem em: Oficina de auto maquiagem (com
noções básicas de preparação da pele e maquiagem; o público atendido: adolescentes e
adultos; o material utilizado será individual e cada participante levará para casa seu kit,
adquiridos com o valor proposto neste pedido. Para isso a entidade solicitou aprovação
para  compra  dos  seguintes  materiais:  hidratante  para  pele,  base,  pó  translúcido,
esponjinha  para  maquiagem,  demaquilante,  espelho,  paletas  de  sombra  e  contorno,
pincéis,  rímel,  cotonete  e  lenço  umedecido.  Estes  itens  terão  um custo  total  de  até
quinhentos reais); Oficina de customização (dicas de adaptação e modificação de roupas;
público  atendido:  adolescentes  e  adultos;  o  material  será  individual  e  escolhido  por
participante no início das atividades e será levado para casa ao final; as roupas serão
disponibilizadas gratuitamente no bazar da entidade (02 peças para cada pessoa). Para
isso a entidade solicitou a aprovação para compra de agulhas, linhas, rendas, botões,
tesouras, fitas, cola e pedraria. Estes itens terão um custo total de até quinhentos reais);
Oficina de mini  reparos (noções básicas de furações (brocas, parafusos,  espessuras),
rejunte  e  pintura;  público  atendido:  adolescentes  e  adultos;  o  material  utilizado  será
individual e cada participante terá um pequeno kit de pincéis, as furações serão feitas em
madeiras  previamente  organizadas  pelo  facilitador.  Para  isso  a  entidade  solicitou  a
aprovação para compra de rejunte, madeiras, parafusos e espátulas. Estes itens terão um
custo  total  de  até  quatrocentos  reais);  e,  Oficina  de  escultura  de  balões  (técnica  de
escultura de balão de maneira interativa e lúdica; público atendido: crianças de até onze
anos; o material utilizado será individual e cada crianças receberá seu kit de balões e
bomba. Estes itens terão um custo de até quinhentos reais).  Para o desenvolvimento
destas oficinas o NAHC solicitou a aprovação da utilização do recurso não utilizado neste
ano dois mil e vinte devido a pandemia, referente ao vale-transporte coletivo fornecido aos
pacientes  que  necessitam  do  mesmo.  Este  valor  não  foi  utilizado  desde  o  mês  da
paralisação do transporte público. O pagamento das horas dos facilitadores será efetuado
com recursos próprios do NAHC. Dessa maneira, essa verba será revertida em forma de
oficinas, proporcionando aprendizado, capacitação e possível geração de renda. Quanto
ao ofício  a conselheira Manuela explicou que como o recurso para vale transporte não foi
utilizado, a entidade pensou na possibilidade de utilizar este recurso em mini oficinas e
em  conversa  com  a  Gestora  da  Parceria,  a  mesma  orientou  que  necessitaria  da
aprovação deste CMDCA para alteação deste recurso. Manuela falou que a equipe achou
necessário  neste  momento  estar  trabalhando  a  auto  estima  dos  pacientes,  para  que
aprendam um ofício,  saibam trocar  uma torneira  em casa,  uma lâmpada  e  sobre  as
esculturas de balão esta seria apenas para crianças até onze anos. O presidente falou
que esta solicitação gera alteração no plano de trabalho e que para esta aprovação é
necessário ter mais informações quanto a sua legalidade. A conselheira Manuela explicou
que trouxe essa solicitação para verificar a possibilidade desta alteração, mas que se não
for possível a entidade vai em busca de outros meios para desenvolver as mini oficinas. O
presidente falou que o NAHC deverá procurar a sua Gestora de Parcerias para verificar
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se esta alteração não causará problemas futuros e diante do retorno dela este conselho
se  manifesta.  A conselheira  Manuela  falou  que  irá  conversar  com  a  gestora  e  que
solicitará parecer da Secretaria de Controle Governamental. O conselheiro Valdeci sugere
que a entidade encaminhe um novo plano de trabalho para aprovação. Após o presidente
fez a leitura do ofício encaminhado pela Associação Beneficente Cristã Real Esperança
que explica que foi realizado alteração na contratação dos profissionais e que isso gerou
“sobra” de recurso do Tremo de Parceria com o FMDCA e que este recurso está sendo
depositado em conta poupança. O presidente ressalta que esta situação é a mesma que a
do NAHC, pois é necessário fazer o pedido de alteração do plano de trabalho, verificar
oficialmente junto ao gestor da parceria e a Secretaria de Controle Governamental se não
terá nenhum impedimento jurídico e verificar a legalidade destas alteração, para depois
trazer para deliberação do CMDCA. Pauta 03: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência.  A conselheira  Marilene,  coordenadora  do  Comitê,  falou  que  o  mesmo  tem
trabalhado  de  forma  remota,  pois  as  políticas  públicas  não  podem  parar.  Marilene
apresentou o comitê que se fez presente nesta reunião e explicou que um dos objetivos
do mesmo é de realizar um seminário para mapear a Rede de Atendimento. Mas que por
orientação do Grupo de Trabalho sobre a escuta especializada do Estado e também por
orientação da Associação de Municípios da Foz do Rio do Itajaí – AMFRI, esse primeiro
momento deverá ser para esclarecer o que é escuta especializada e como a mesma
deverá ser implantada. A data escolhida para o seminário será dia oito de dezembro, das
quatorze  as  dezoito  horas,  serão  trabalhados  três  eixos  norteadores.  A conselheira
explicou  que  o  comitê  já  mapeou  todas  as  instituições  que  atendem  crianças  e
adolescentes  de  Balneário  Camboriú.  Estas  receberão  um convite  para  participar  do
seminário,  e  junto  ao  convite  será  encaminhado  um  questionário  quantitativo  para
mapeamento de algumas informações. Falou que a Administração Municipal dará todo o
suporte para a realização do evento, pois o Prefeito acha importantíssima essa ação, e
disponibilizará o Departamento de Comunicação para realizar a arte visual, estrutura e
suporte  profissional.  Marilene  falou  que  o  Promotor  Dr.  João  Luiz  Carvalho  Botega,
Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  a  Infância  e  Juventude  do  Ministério
Público, já se colocou a disposição para participar do evento, além de outras referências
estaduais e nacionais. Marilene destacou o comprometimento da equipe do comitê e do
CMDCA para que a escuta especializada seja implementada. A representante da Ordem
dos Advogados do Brasil  – OAB/BC, Patricia  Nicodemus, presidente da Comissão da
Criança e do Adolescente da OAB da nossa subseção, explicou que foi convidada pela
Marilene para fazer parte deste comitê, porque a comissão da OAB tem um trabalho junto
ao Conselho Tutelar  e  percebeu a importância da escuta  especializada no município.
Patricia  falou que além de mapear a rede,  há necessidade de verificar  quem são as
pessoas que fazem esta escuta, para que o comitê possa capacitar o mesmo. Patricia
falou sobre o questionário que será enviado com o convite,  para que o comitê possa
verificar  como  esta  escuta  está  ocorrendo  e  quais  os  profissionais  que  estão
desenvolvendo este trabalho. Patricia ressaltou que os eixos trabalhados serão: Saúde,
Educação  e  Segurança  Pública.  O  eixo  Segurança  Pública  será  alinhado  com  a
Assistência  Social  e  Inclusão  Social,  o  eixo  da  Educação  será  alinhado  a  área  da
Psicologia. Patricia solicitou a participação de todos neste seminário pois o evento será
bem interessante e importante e aproveitou para solicitar a divulgação do evento para
trazer  todos  os  profissionais  interessados.  O  conselheiro  Rollandy  concordou  com  a
conselheira  Patricia  sobre  a  intenção  de  chamar  os  profissionais  pois  é  um  tema
importantíssimo. Rollandy falou também que a criança e ou adolescente quando passa
por uma situação de violação de direitos ela passa por vários profissionais, contando o
que aconteceu várias vezes, e o objetivo da escuta especializada é que a criança e ou
adolescente  seja  direcionado  ao  profissional  correto  para  que  não  sofra  essa
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revitimização. Rollandy também ressaltou que o profissional capacitado poderá, em uma
escuta,  buscar  a  verdade  e  não  colocar  a  sua  verdade  sobre  a  criança.  Marilene
corroborou o pedido de participação de todos no seminário e agradeceu ao CMDCA pela
colaboração, bem como os conselheiros do comitê pela dedicação. Marilene colocou que
a participação fortalecerá o trabalho e que muitos municípios participarão do evento, pois
Balneário Camboriú já está sendo referência nesta implementação. O presidente fez um
agradecimento geral aos conselheiros envolvidos neste processo, e convidou também a
todos para que participem desta ação para que a escuta seja implantada e que a criança
não se vitimize mais perante este processo.  Pauta 04: Recesso das Organizações da
Sociedade Civil – OSC's. O presidente passou a palavra a conselheira Manuela, pois foi
quem solicitou a pauta. A conselheira Manuela questionou a todos se este ano, assim
como no ano passado, as entidades teriam recesso no final do ano, entre o Natal e o Ano
Novo. O presidente Douglas disse que não tem nenhuma orientação da Administração
sobre este assunto. O conselheiro Wilson falou que a Associação Amor pra Down está se
programando para entrar em recesso de dezoito de dezembro de dois mil e vinte a vinte e
um de janeiro de dois mil e vinte e um, mas que será um recesso com plantão, como
sempre foi feito. A conselheira Manuela falou que o NAHC mesmo em recesso também
trabalha com sistema de plantão e que a deliberação do ano anterior está em ata. Restou
deliberado que os  conselheiros  não governamentais  conversarão com as OSC's  para
verificar esta questão e trazer para a próxima reunião para deliberação. Pauta 05: Vara da
Infância  e  Juventude  de  Balneário  Camboriú.  A conselheira  Ellacyane  repassou  que
solicitou novamente o agendamento de reunião com o Juizado, mas que não teve retorno
novamente.  O conselheiro  Valdeci  e  o conselheiro  Wilson falaram que também estão
aguardando. Restou definido retirar este ponto de pauta visto que todas as entidades já
entraram em contato com o Juizado da Infância e Adolescência e estão aguardando o
agendamento.  P  auta 06:  Comissão de Registro,  Inscrição e Reavaliação:  Análise dos
documentos para renovação de Registro e Qualificação das seguintes entidades: ONG
Vidas Recicladas – Casa das Anas, Associação Lar Maternal Bom Pastor, Associação de
Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral  e Centro de Recuperação Nova Esperança –
CERENE. A Comissão analisou a documentação encaminhada de todas as entidades.
Quanto ao CERENE a comissão repassou que a entidade entregou todos os documentos
solicitados e está apta a receber o Certificado de Registro e Qualificação. A Associação
Lar Maternal Bom Pastor também apresentou documento faltante e também foi aprovado
o registro. Quanto aos documentos encaminhados da ONG Vidas Recicladas Casa das
Anas faltaram antecedentes criminais do presidente e certidão negativa de débitos do
FGTS. E em relação a Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral faltaram
requerimento de solicitação de registro, projeto e antecedentes criminais do presidente.
Foram aprovadas as renovações de registro da Associação Lar Maternal Bom Pastor e
Centro  de Recuperação Nova Esperança – CERENE.  Antes  de encerrar  a  reunião a
Associação  AMA Litoral  e  Casa  das  Anas  enviaram a  documentação  faltante.  Sendo
assim,  esta  plenária  aprovou  também  a  renovação  do  Registro  e  Qualificação  da
Associação AMA Litoral e Casa das Anas. Pauta 07: Comissão de Política de Atendimento
dos  Direitos  –  Projetos:  Ofício  de  solicitação  da  Associação  Beneficente  Cristã  Real
Esperança  e  Análise  de  projetos  para  renovação  de  Inscrição  das  seguintes  ONG's:
Associação Dragão Negro, ONG Vidas Recicladas Casa das Anas, Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE e Associação de Pais e Amigos do Autista  – AMA
Litoral.  A comissão analisou todos os  documentos.  Falaram que os  projetos  estavam
dentro das solicitações exigidas e todos aprovados.  O conselheiro  Wilson ressaltou a
questão da quantidade de crianças na ONG Casa das Anas. A Sra. Kelly responsável pelo
programa fez uma explanação de como funciona o projeto e a capacidade de crianças
atendidas. A Sra. Kelly explicou que hoje, por exemplo, estão abrigadas duas famílias com
quatro crianças cada família, mas a quantidade altera de acordo com as mães abrigadas.
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Falou  também  que  estas  crianças  estão  tendo  atendimento  pedagógico  com  os
profissionais da casa. A comissão então realizou sugestões de alterações no projeto e
restou  deliberado  a  aprovação  da  renovação  da  inscrição  do  projeto  mediante  as
alterações no projeto e o requerimento de solicitação de inscrição. Foram aprovados as
renovações dos projetos das seguintes entidades: Associação Dragão Negro, ONG Vidas
Recicladas Casa das Anas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e
Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral. Quanto ao Ofício de solicitação da
Associação  Beneficente  Cristã  Real  Esperança  a  presidência  colocou  em  votação,
primeiro: que a entidade busque junto ao Gestor de Projetos e Secretaria de Controle
Governamental ou segundo: colocou que se não houve alteração no objeto do Plano de
Trabalho, apenas nas contratações de profissionais, e o dinheiro que não foi utilizado está
sendo depositado para posterior devolução, então não há problema. Luciano, Josiane e
Irene  se  abstiveram de  votar,  o  restante  dos  conselheiros  votaram favoravelmente  a
solicitação  da  aprovação  da  alteração  da  entidade.  Pauta  08:  Assuntos  Gerais.  O
conselheiro tutelar Paulo colocou que o Conselho Tutelar está enfrentando um problema
quanto as famílias desabrigadas, aquelas que estão na rua. Explicou que eles não tem
como fazer o acolhimento destas famílias, pois a Casa do Migrante, não atende crianças.
Sendo assim, Paulo ressaltou que o órgão está com dificuldades de justificar ao Ministério
Público a falta de acolhimento destas crianças que estão com seus genitores na rua.
Solicitou então estudo de políticas públicas para resolver esta situação e explicou que a
ONG  Casa  das  Anas  atende  e  abriga,  mas  depende  de  boletim  de  ocorrência  e
encaminhamentos e estes casos de crianças na rua com seus genitores são casos que
devem ser revistos pela Administração Municipal. 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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Assinaturas (16)

Manuela Pessoa Duarte (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 11:31:22 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 03/12/2020 às 09:47:24 (GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Participante)
Assinou em 02/12/2020 às 09:16:53 (GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 11:33:28 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 11:36:37 (GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 11:35:54 (GMT -3:00)

Bruno Figueredo Arceno (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 11:47:15 (GMT -3:00)

Karina Gonçalves Passos (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 11:41:06 (GMT -3:00)

Mário Tetto Pereira Neto (Participante)
Assinou em 02/12/2020 às 10:04:26 (GMT -3:00)
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Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 12:51:09 (GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 11:55:53 (GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 12:28:16 (GMT -3:00)

Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 12:31:08 (GMT -3:00)

 Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 13:15:45 (GMT -3:00)

Marilene Severino Cardoso (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 13:27:00 (GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 01/12/2020 às 14:21:05 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

01/12/2020 às 11:33:28 
(GMT -3:00)

Rolland Rodrigues E-mail rollandrodrigues@hotmail.com, IP: 
177.51.80.13 assinou.

01/12/2020 às 11:35:54 
(GMT -3:00)

Leandro Teixeira Ghilardi E-mail leandro.ghilardi@bc.sc.gov.br, IP: 
170.82.223.24 assinou.

01/12/2020 às 11:36:37 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers E-mail josiane.h@hotmail.com, IP: 131.72.147.12 assinou.

01/12/2020 às 12:28:16 
(GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão E-mail lucianopestevao@yahoo.com.br, IP: 
181.223.65.203 assinou.

01/12/2020 às 13:15:45 
(GMT -3:00)

 Valdeci Matias E-mail afadefi.bal@hotmail.com, IP: 187.102.7.121 
assinou.
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Data e hora Evento

01/12/2020 às 12:51:09 
(GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior E-mail wreginattojr@gmail.com, IP: 189.35.12.82 
assinou.

01/12/2020 às 13:27:00 
(GMT -3:00)

Marilene Severino Cardoso E-mail mariseven2017@gmail.com, IP: 
177.51.79.225 assinou.

01/12/2020 às 14:21:06 
(GMT -3:00)

Regina Dal Bem E-mail regina.amalitoral@outlook.com, IP: 179.105.46.19 
assinou.

02/12/2020 às 10:04:26 
(GMT -3:00)

Mário Tetto Pereira Neto E-mail mario.tetto@bc.sc.gov.br, IP: 
170.82.223.2 assinou.

03/12/2020 às 09:47:24 
(GMT -3:00)

CMDCA E-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com, IP: 170.82.223.2 
assinou.

01/12/2020 às 12:31:08 
(GMT -3:00)

Douglas Schwolk Fontan Aguirre E-mail douglasaguirre@gmail.com, IP: 
187.181.181.5 assinou.

01/12/2020 às 11:47:15 
(GMT -3:00)

Bruno Figueredo Arceno E-mail brunooarc@hotmail.com, IP: 
170.82.223.13 assinou.

01/12/2020 às 11:55:53 
(GMT -3:00)

Yolanda Irene Keller Boia E-mail irene@univali.br, IP: 131.161.16.46 
assinou.

01/12/2020 às 11:28:59 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

01/12/2020 às 11:31:22 
(GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte E-mail manuela.ap@hotmail.com, IP: 
177.51.77.253 assinou.

01/12/2020 às 11:41:06 
(GMT -3:00)

Karina Gonçalves Passos E-mail karinapassos123@hotmail.com, IP: 
189.8.109.21 assinou.

02/12/2020 às 09:16:53 
(GMT -3:00)

Ellacyane Cardoso Soares Rocha E-mail servicosocial.apaebc@gmail.com, 
IP: 201.47.76.176 assinou.
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