
moAta Nº 593 – Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 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,  via
Zoom  e  presencial  na  Câmara  de  Vereadores.  Estavam  presentes  os  seguintes
conselheiros: Sandra Mara Luchtenberg, João Carlos Alves dos Passos. Estava presente
também Bill Jonnathan Pereira e Cefas Alves de Oliveira, representantes da Associação O
Vento Brasil.  Via remota estavam participando os seguintes conselheiros:  Carli  Verona
Carneiro,  Luciano  Pedro  Estevão,  Dijaíza  Gomes  de  Sá  Souza,  Josiane  Hoepers,
Manuela  Pessoa  Duarte,  Wilson  Reginatto  Júnior,  Grasiela  Teixeira.  A conselheira  e
presidente Patricia da Costa Oliveira justificou ausência pois está em período de férias.
Estavam presentes também por via remota: Bruna, Assistente Social do Instituto Vivaz;
Maria  Ferrracini  Piconi,  representante  da  Biblioteca  Comunitária  Bem  Viver;  Patricia
Nicodemus  Valenzuela  e  Djaíza  Gomes  de  Sá  Souza,  representantes  do  Comitê  de
Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes
vítimas  ou  Testemunhas  de  Violência;  Paulo  Ribeiro,  representante  da  Federação
Catarinense de MuayThai Tradicional – FECAMTT. A vice presidente Sandra informou que
a  presidente  Patricia  está  de  férias  e  que  a  mesma  presidirá  a  reunião.  Pauta  01:
Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº592. A ata da reunião ordinária de vinte e dois
de  março  foi  aprovada  por  unanimidade.  Pauta  02:  Leitura  dos  Ofícios  Expedidos  e
Documentos Recebidos.  Documentos Expedidos:  Declaração de vinte e oito de março,
enviada a  Rede Nacional de Aprendizagem Promoção Social e Integração – RENAPSI
declarando que a entidade está devidamente Registrada e Qualificada neste Conselho e
apresenta seus Programas e Projetos de Aprendizagem inscritos; Memorando n°13.547,
de vinte e oito de março, enviado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social –
Centro de Inteligência Socioemocional – Casa da Família, encaminhando a solicitação de
aditivo ao Plano de Trabalho da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social –
PAIS, prevendo a contratação para o ano de Dois Mil e Vinte e Dois e Dois Mil e Vinte e
Três, de três psicólogos e um assistente social (vinte horas cada) e de um coordenador
técnico (quarenta horas) e o valor para execução será de Duzentos e Noventa e Nove Mil,
Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oito Centavos; Memorando n°13.552, de vinte
e oito de março, enviado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Centro de
Inteligência Socioemocional – Casa da Família informando que este conselho aprovou o
custeio  das despesas (inscrições,  passagens e hospedagem) para a participação das
Conselheiras de Direitos Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira e Carli Verona Carneiro, no
ENAPA: Encontro Nacional dos Grupos de Apoio á Adoção, que será realizado nos dias
nove, dez e onze de Junho de Dois Mil e Vinte e Dois, em Araxá MG; E-mail de vinte e
oito de março, enviado ao Instituto Vivaz encaminhando a documentação necessária para
realização  de  certificado  de  Registro  e  Qualificação  e  Inscrição  de  Projetos  neste
CMDCA; E-mail de vinte e nove de março, enviado ao Instituto Anjos Maura de Oliveira
informando que diante da proposta técnica e comercial apresentada pelo instituto, visando
capacitar  profissionais  da  Rede  de  Proteção  de  Balneário  Camboriú  nas  técnicas  de
Escuta Especializada, este CMDCA tem interesse na realização da formação e sugerindo
datas para a realização do curso de capacitação; Memorando n°13.757, de vinte e nove
de março,  enviado ao Conselho Tutelar  informando que foi  solicitado à Secretaria  de
Desenvolvimento e Inclusão Social – Casa da Família, no que se refere a manutenção e
materiais  de  expediente  apresentados  em  reunião,  mais  atenção  para  suprir  as
necessidades elencadas pelo Conselho Tutelar e informando que referente a substituição
da suplente Angela Nazari, este CMDCA está aguardando orientação da Secretaria de
Gestão Administrativa para retomada do trabalho presencial das gestantes que estavam
em trabalho remoto, visto que o decreto será revogado; E-mail de vinte e nove de março,
enviado aos conselheiros de direitos, encaminhando o cronograma de reuniões do Comitê
de  Gestão  Colegiada  da  Rede  de  Cuidado  e  de  Proteção  Social  de  Crianças  e
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Adolescentes vítimas ou Testemunhas de Violência; E-mail  de vinte e nove de março,
enviado a Vara  da Família,  Infância  e  Juventude,  informando os  dados bancários  do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA para recebimento de
multas e  transferências de valores em favor  do  FMDCA; E-mail  de  primeiro de abril,
enviado a Casa dos Conselhos, para que seja repassado a Universidade Estadual de
Santa Catarina – UDESC, em resposta a solicitação de estágio dos alunos da Disciplina
Práticas de Controle Social  e Accountability,  que o conselheiro João Carlos Alves dos
Passos, foi indicado para participar da reunião dia quatro de abril, às dezenove horas, na
sala Vinte e Quatro, da UDESC BC, representando este conselho; Memorando n°14.281,
Despacho 01, de primeiro de abril, enviado a Secretaria de Educação  informando que
este CMDCA indica a conselheira Djaíza Gomes de Sá Souza, para participar da primeira
reunião  referente  a  Cultura  Oceânica,  representando  este  conselho.  Documentos
Recebidos:  E-mail de vinte e três de março, enviado pela Fundação Abrinq, informando
que o Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC) realizou o evento virtual Apresentação
do Cronograma de Atividades Dois Mil  e  Vinte  e Dois e Lançamento do novo Kit  de
Comunicação, no dia vinte e dois de março; E-mail de vinte e três de março, enviado pela
Capacita Consultoria, informando sobre a  Capacitação para implementação e manuseio
do  SIPIA Conselho  Tutelar  in  loco;  E-mail  de  vinte  e  cinco  de  março,  enviado  pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, encaminhando
para conhecimento e ampla divulgação de todos os Conselhos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Estado de Santa Catarina, a Recomendação de Vacinação
para a Proteção Integral das Crianças e Adolescentes Contra a COVID-19, aprovada na
Assembleia  Extraordinária  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente – CONANDA, realizada no dia nove de março; E-mail de vinte e cinco de
março,  encaminhado  pela  Casa  dos  Conselhos,  enviando  convite  da  Universidade
Estadual de Santa Catarina – UDESC para participar de reunião sobre os estágios dos
alunos da disciplina de Accountability do Curso de Administração Púbica, dia quatro de
abril, às dezenove horas, na UDESC; E-mail de vinte e oito de março, encaminhado pelo
Conselho de Segurança – CONSEG informando da reunião mensal, dia vinte e oito de
março, às dezenove horas, na Colônia de Pesca; E-mail de vinte e oito de março, enviado
pela Fundação Abrinq, encaminhando a história de Bianca e o Relatório Anual de Dois Mil
e Vinte e Um; Memorando n°13.483, de vinte e oito de março, enviado pela Secretaria da
Educação indicando como membro suplente deste CMDCA, a Sra. Dijaíza Gome de Sá
Souza;  E-mail  de  vinte  e  oito  de  março,  enviado  pelo  Instituto  Vivaz,  solicitando
documentação  para  Registro  e  Qualificação  e  Inscrição  de  Projetos  neste  CMDCA;
Memorando  n°14.281,  de  trinta  de  março,  enviado  pela  Secretaria  de  Educação
solicitando até o dia quatro de abril, o nome de um conselheiro de direitos para participar
da  Comissão  da  Cultura  Oceânica.  Foram entregues  os  Relatórios  de  Atividades  da
Biblioteca Comunitária Bem Viver – Meses de Fevereiro e Março. O conselheiro João
falou que participou da reunião na Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC e
que  era  um momento  para  conversar  sobre  os  estágios  dos  alunos  da  disciplina  de
Accountability do Curso de Administração Púbica. Falou que explanou sobre as ações do
CMDCA, explicou a atuação do conselho na comunidade e disse que os alunos que
tiverem interesse em realizar o estágio junto ao CMDCA, podem encaminhar seus nomes
para serem aprovados pela plenária. A conselheira Djaíza, nova suplente pela Secretaria
de Educação, agradeceu a indicação deste CMDCA para fazer parte da  Comissão que
será responsável pela elaboração do Plano Municipal para a Cultura Oceânica. Este plano
definirá metas a serem alcançadas durante a Década do Oceano que compreende os
anos de Dois Mile Vinte e Um a Dois Mil  e Trinta.  Explicou que a Aliança da Cultura
Oceânica é uma rede de prefeitos, gestores públicos, instituições da sociedade civil  e
iniciativa privada, engajadas e mobilizadas na implementação de ações locais alinhadas
às metas nacionais e globais da Década do Oceano, com foco na promoção da cultura
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oceânica para o desenvolvimento sustentável. Será liderada pelo Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovações – Coordenadoria de Geociências, Antártica e Oceano, Unesco
Brasil e pela Universidade Federal de São Paulo – Programa Maré de Ciência. Djaíza
explicou que ao aderirem a Aliança Brasileira para a Cultura Oceânica, os Municípios e
Instituições se comprometem ao longo de Dois Mil e Vinte e Dois, estabelecer um diálogo
com o MCTI, Unesco e Programa Maré de Ciência, para mapeamento e planejamento de
ações locais que sejam desenvolvidas em parceria com o poder público, universidades,
organizações da sociedade civil  e do setor privado da região. A intenção é alinhar às
metas nacionais e globais e discutir a possibilidade de ações piloto na rede municipal de
ensino,  como o  Programa Escola  Azul,  que trabalha a temática  do oceano de forma
transdisciplinar  e  que  os  estudantes  sejam  os  protagonistas  da  construção  deste
conhecimento. Dijaíza aproveitou e falou sobre o Programa  Prefeito amigo da criança,
disse que o grupo de trabalho está voltando as atividades e assim que estiver pronta a
agenda,  esta  será  divulgada.  Pauta    03  :  Medidas  socioeducativas:  organização  do
encontro  com a Rede de Atendimento.  A vice presidente relembrou que o  Centro de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS ficou de realizar uma reunião
com a  Secretaria  de  Educação  para  iniciar  a  organização  do  evento  sobre  Medidas
Socioeducativas. A conselheira Dijaíza, representante da Secretaria de Educação explicou
que o CREAS não entrou em contato com a Secretaria de Educação. A vice presidente
Sandra solicitou que já que o CREAS não entrou em contato, então que a Secretaria de
Educação o faça, para que o  encontro com a rede aconteça o mais breve possível. A
conselheira se comprometeu a organizar essa reunião. Pauta   04  : Comissão de Estudo e
Organização  de  Edital:  Edital  de  Chancela:  Análise,  alterações  e  aprovação.  A vice
presidente explicou que o edital  foi prorrogado por mais seis meses e que ainda está
vigorando, mas que o novo edital deve ser aprovado neste período. Foi sugerido formar
um  grupo  de  whatsapp  com  os  conselheiros  que  fazem  parte  desta  comissão  para
organizar uma reunião para análise deste edital e posterior aprovação em assembleia.
Pauta  05:  Organização  da  Conferência  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente:  retorno  da  reunião  da  comissão.  O  conselheiro  Luciano  explicou  que  a
comissão está aguardando reunião da comissão do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CONANDA para lançarem o tema central  da conferência.
Luciano falou que há necessidade de se saber o tema central  e o organograma para
poder ter material para iniciar os trabalhos. Sendo assim, a comissão está aguardando
orientações nacionais para dar prosseguimento a organização da conferência municipal.
Pauta   06  : Comissão de Garantia de Direitos e Apoio ao Conselho Tutelar. A comissão se
manifestou explicando que foram feitos os encaminhamentos solicitados pelo Conselho
Tutelar e que estão se organizando para realizar outra visita à sede para verificar se as
solicitações  realizadas  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social  foram
cumpridas.  Foi  solicitado  pela  comissão  o  envio  de  ofício  ao  Conselho  Tutelar
questionando se as solicitações de manutenção e material de expediente foram acatadas.
A comissão  também solicitou  para  que  seja  questionado  ao  Conselho  Tutelar  se  há
necessidade de qualificação do SIPIA ou de outras capacitações necessárias para os
conselheiros tutelares. Pauta   07  : Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de
Proteção Social  de Crianças e Adolescentes vítimas ou Testemunhas de Violência.  A
coordenadora  falou  que  o  comitê  entrou  em contato  com o  Instituto  Anjos  Maura  de
Oliveira, proposta aprovada na reunião anterior para Capacitação dos Profissionais que
atuarão na Escuta Especializada. Patricia explicou que foram apresentadas quatro datas
para o instrutor palestrante, duas para o mês de abril e duas para o mês de maio, e que
destas, duas foram aceitas por ele. Das datas aceitas pelo instrutor, uma é em abril, nos
dias dezoito e dezenove e a outra é para o mês de maio, dias vinte e três e vinte e quatro.
A coordenadora falou que o comitê optou para realizar em maio, pelo fato de se ter mais
tempo  para  a  organização  do  evento.  Explicou  que  os  gastos  com  passagem  e
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hospedagem  só  poderão  ser  vistos  após  a  definição  da  data  da  capacitação.  Ficou
aprovado a contratação do Instituto Anjos Maura de Oliveira para realizar a Capacitação
dos Profissionais que atuarão na Escuta Especializada e que a capacitação acontecerá
em dois dias, vinte e três e vinte e quatro de maio, segundas e terça feiras, das oito às
doze horas e das treze as dezessete horas, na Câmara de Vereadores. É um curso de
dezesseis horas aulas e será ministrada por um instrutor palestrante. Restou aprovado
também o valor de até cinco mil  reais para as despesas do instrutor, com passagem,
hospedagem  e  alimentação.  A  coordenadora  aproveitou  e  convidou  a  todos  para
participarem das reuniões do comitê, o cronograma das datas será enviado a todos. Ficou
acordado  que  os  membros  do  comitê  que  participaram  da  Capacitação  de  Escuta
Especializada  em  Minas  Gerais,  entrarão  em  contato  com  o  conselheiro  João  para
organizar  o  evento.  O  encontro  será  para  repassar  as  informações  recebidas  na
Capacitação em Belo Horizonte, para toda a Rede de Atendimento, e terá a parceria da
Escola  do  Legislativo.  O  conselheiro  João  falou  de  uma  parceria  também  com  a
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI para que o encontro aconteça no ambiente da
universidade. Falou que vai organizar os contatos, a divulgação e também organizar a
transmissão via youtube pela Escola do Legislativo. Ficou definido que o evento deverá
acontecer final de abril, dia vinte e cinco. Pauta   08  : Assuntos Gerais. O Sr. Paulo Ribeiro
representante da  Federação Catarinense de MuayThai Tradicional – FECAMTT pediu a
palavra e falou que a federação fez inscrição neste CMDCA e explicou que a federação
tem um projeto social com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que antes
da pandemia foi realizado um trabalho de inclusão social das crianças nas artes marciais
e que agora com a entrada neste conselho, o mesmo fica à disposição para participar de
comissões deste conselho. Falou que já é conselheiro no Conselho Municipal do Esporte.
Disse que o projeto desenvolvido pela federação está sendo realizado em vários locais da
cidade, ofertando aulas de capoeira, taekwondo, muaythai e dança. Paulo falou que a
intenção é colocar o projeto dentro dos Centros Comunitários. Que já foi autorizada pela
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social a utilização dos Centros Comunitários
do Bairro das Nações e do Bairro São Judas Tadeu. Falou que atualmente o projeto está
sendo desenvolvido dentro do Colégio João Goulart, colégio estadual. Disse que o projeto
já  está  em andamento  e  que precisa  de recursos financeiros.  O conselheiro  Luciano
explicou que a Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – Projetos analisou o
projeto enviado pela federação e que o mesmo foi aprovado na última reunião, porém a
Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação tinha informado que faltavam documentos
para formalização do Cerificado de Registro e Qualificação. Luciano esclareceu também
que a entidade pode se registrar, que o projeto pode ser inscrito, porém para receber
recursos, a entidade terá que participar de edital. A conselheira Josiane da Comissão de
Registro, Inscrição e Reavaliação informou que foi realizada a análise dos documentos,
porém faltavam alguns e que os mesmos foram solicitados a entidade via e-mail. Solicitou
que a entidade faça um checklist dos documentos solicitados na Resolução n°026/2019 e
informou  que  assim  que  os  documentos  forem  enviados  a  comissão  fará  a  análise
novamente.  A  Assistente  Social  Bruna  do  Instituto  Vivaz  solicitou  a  palavra  para
apresentar o instituto. Disse que o mesmo atua a um ano em Balneário Camboriú no
amparo às crianças com câncer em situação de vulnerabilidade social e seus familiares.
Falou  que  o  instituto  oferece  exames diversos  como raio  x,  diagnóstico  de  imagem,
tomografia e também oferecem uma equipe multidisciplinar com nutricionista, psicólogo e
pediatra.  Colocou  o  instituto  à  disposição do  CMDCA e  da  Rede  de  Atendimento.  O
conselheiro Wilson informou que se atrasou para entrar na reunião de hoje, pois estava
em  reunião  no  Sindicato  dos  Contadores,  orientando  os  contadores  na  captação  de
doações do Imposto de Renda para o Fundo da Infância e Adolescência. Disse que foi
repassado  como  se  fazem as  doações  e  quais  os  projetos  já  inscritos  no  Edital  de
Chancela do Fundo Municipal  dos Diretos da Criança e do Adolescente – FMDCA de
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Balneário  Camboriú.  Falou  que foi  muito  proveitoso e  que foram levantadas algumas
ideias que o conselheiro compartilhará com todos. 

O  conselheiro  João  informou  que  o  Conselho  Municipal  do  Idoso  está  verificando  a
possibilidade de dividir  os recursos já  destinados ao Fundo Municipal  dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA com o Fundo Municipal  do Idoso. O conselheiro
ressaltou que o FMDCA tem por lei um por cento da receita líquida direta da Prefeitura e o
Conselho da Pessoa Idosa está debatendo a mudança desta lei, dividindo o um por cento
entre os dois fundos. O conselheiro João falou que este debate aconteceu dentro do
Conselho da Pessoa Idosa, que ainda foi dado encaminhamento no assunto, mas que
este  CMDCA deveria  saber  que  existe  esta  conversa.  A Lei  n°2382,  de  quatorze  de
setembro de Dois Mil  e Quatro,  que acrescenta dispositivo à Lei  n°1133, de trinta de
dezembro de Mil Novecentos e Noventa e Um, que trata do FMDCA, diz que o orçamento
anual  do  FMDCA será  de  no  mínimo  um  por cento da  receita  corrente  líquida  do
orçamento  da Prefeitura  Municipal  de  Balneário  Camboriú  e  essa conquista  foi  deste
CMDCA. Sendo assim, há necessidade de ficar atento, pois este conselho não poderá
sofrer  um  impacto  destes,  visto  que  financia  vários  projetos  das  Organizações  da
Sociedade  Civil  –  OSC’s  que  fazem parte  da  Rede  de  Atendimento  à  Criança  e  ao
Adolescente. O conselheiro Wilson, que também faz parte do Conselho do Idoso falou
que o conselho está desamparado e desestruturado, pois não se tem resolução nem para
registro de OSC’s que desenvolvam projetos com os idosos. Disse que já solicitou para
que  entrem  em contato  com o  CMDCA para  que  o  mesmo  envie  seus  modelos  de
requerimentos,  certificados,  resoluções,  enfim,  para  dar  um início  a  esta  estrutura.  O
conselheiro  João  disse  que  atualmente  só  o  Lar  do  Idoso  está  cadastrado  junto  ao
conselho e que apenas o Lar do Idoso já utiliza praticamente a metade dos recursos da
Secretaria da Pessoa Idosa. O conselheiro Wilson sugeriu que alguns conselheiros, junto
com ele, participassem de uma reunião do Conselho da Pessoa Idosa para explicar como
o  CMDCA  funciona  e  para  orientá-los  para  que  busquem  junto  a  Prefeitura  uma
porcentagem para o Fundo do Idoso, sem interferir no repasse já realizado ao FMDCA. A
conselheira Manuela se disponibilizou em participar junto com o conselheiro Wilson na
reunião do Conselho da Pessoa Idosa e falou que a intenção é auxiliar o conselho na sua
funcionalidade e esclarecer essa questão de recursos. Este CMDCA entende que não há
fundamento  em  estarem  verificando  a  possibilidade  de  divisão  dos  recursos  com  o
FMDCA e que o Conselho do Idoso deverá buscar os seus recursos, sendo assim ficou
deliberado auxiliar e ajudar o mesmo. O conselheiro Wilson falou que solicitará uma pauta
na próxima reunião do Conselho do Idoso. O conselheiro Luciano também se colocou à
disposição  para  participar  da  reunião  também.  O  Sr.  Cefas  da  Associação  O  Vento
incentivou o CMDCA a auxiliar o Conselho do Idoso na sua funcionalidade e aproveitou
para  agradecer  este  CMDCA pela  parceria  recebida  e  informou que  receberam uma
moção da Câmara de Vereadores sobre o Projeto O Vento nas Escolas e que o projeto
auxiliou  a  levantar  questões  e  necessidades  que  acontecem  dentro  das  escolas  e
ressaltou a importância deste CMDCA para a criança e para o adolescente no município.
Foi debatido entre os conselheiros a possibilidade de voltar as reuniões presenciais o que
será  discutido  na  próxima  assembleia.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Patricia
Humenhuk, secretária deste CMDCA, lavro a presente ata, que segue assinada pelos
conselheiros presentes.
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Ata n°593 - Ordinária de 05 de Abril de 2022.pdf
ID única do documento: #5bdc4f2e-19d0-4ae4-9600-cd98f2b5a1d9

Hash do documento original (SHA256): 965747224d52a2428ebf588915cba96d6b276ebf1b077cf8c5f465b21939b02f

Este Log é exclusivo ao documento número #5bdc4f2e-19d0-4ae4-9600-cd98f2b5a1d9 e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (10)

João Carlos Alves dos Passos (Participante)
Assinou em 09/05/2022 às 13:20:54 (GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Participante)
Assinou em 09/05/2022 às 14:35:44 (GMT -3:00)

Carli Verona Carneiro (Participante)
Assinou em 09/05/2022 às 17:29:57 (GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Participante)
Assinou em 09/05/2022 às 13:03:05 (GMT -3:00)

Grasiela Teixeira (Participante)
Assinou em 09/05/2022 às 13:23:47 (GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 09/05/2022 às 13:20:24 (GMT -3:00)

Dijaísa Gomes de Sá Souza (Participante)
Assinou em 09/05/2022 às 13:42:06 (GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Participante)
Assinou em 09/05/2022 às 13:56:17 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 10/05/2022 às 09:34:43 (GMT -3:00)
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

#5bdc4f2e-19d0-4ae4-9600-cd98f2b5a1d9
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

CMDCA (Participante)
Assinou em 10/05/2022 às 09:35:54 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

09/05/2022 às 17:29:57 
(GMT -3:00)

Carli Verona Carneiro (Autenticação: e-mail 
carneiroveronacarli@gmail.com; IP: 177.51.80.159) 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.

09/05/2022 às 13:01:59 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

09/05/2022 às 13:03:05 
(GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Autenticação: e-mail manuela.ap@hotmail.com; 
IP: 189.8.102.31) 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.

09/05/2022 às 13:20:54 
(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.

09/05/2022 às 13:23:47 
(GMT -3:00)

Grasiela Teixeira (Autenticação: e-mail 
grupoadocaoanjosdavida@hotmail.com; IP: 181.223.79.251) 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.

09/05/2022 às 13:20:24 
(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.
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Data e hora Evento

09/05/2022 às 13:42:06 
(GMT -3:00)

Dijaísa Gomes de Sá Souza (Autenticação: e-mail 
dijaizagomeseduinfantil@gmail.com; IP: 177.51.79.98) 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.

09/05/2022 às 13:56:17 
(GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Autenticação: e-mail 
lucianopestevao@yahoo.com.br; IP: 191.245.91.169) 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.

09/05/2022 às 14:35:44 
(GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Autenticação: e-mail sandralut@hotmail.com; 
IP: 177.204.91.123) 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.

10/05/2022 às 09:34:43 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 
138.94.220.113) 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.

10/05/2022 às 09:35:54 
(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.

10/05/2022 às 09:35:57 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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