
Ata Nº 586 – Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas,
iniciou-se a  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E  DO  ADOLESCENTE  de  Balneário  Camboriú–SC  de  forma  presencial.
Estavam presentes os seguintes conselheiros: Luciano Pedro Estevão, Wilson Reginatto
Júnior,  Manuela  Duarte,  Bruno  Arceno,  João  Passos,  Sandra  Mara  Luchtenberg,
Ellacyane Rocha, Attela Provesi, Regina Dal Bem,  Cátia C.  Franzoi, Grasiela Aparecida
Teixeira, Valdeci Matias, Ana Carolina Gomes da Silva, Josiane Hoepers  e Patricia da
Costa Oliveira.  Estavam presentes também:  Eni E. Alves,  representante da Associação
Beneficente  Cristã  Real  Esperança; Geser  Pires  dos  Santos,  Jane  Prazeres,
representante do Grupo de Escoteiro Leão do Mar, Cinthya Lorga, assessora do Gabinete
do  Vereador  André  Meirinho,  Maria  Helena  Bittencourt,  representante  da  Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB/BC;  Patricia N. Valenzuela,  Djaíza Gomes de Sá Souza e
Tatiane Aparecida Martins Rosário, representantes do Comitê de Gestão Colegiada da
Rede  de  Cuidado  e  de  Proteção  Social  de  Crianças  e  Adolescentes  Vítimas  ou
Testemunhas de Violência; Maria Ferracini, representante da Biblioteca Comunitária Bem
Viver e Paulo Cavalcante, representando o Conselho tutelar. Pauta 01: Aprovação da Ata
n°584 e 585. As atas foram encaminhadas antecipadamente por e-mail para leitura prévia
e colocada em deliberação no plenário. As atas foram aprovadas por unanimidade. Pauta
02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos. Documentos Expedidos: Foi
encaminhado e-mail para todas as entidades inscritas no Fórum Municipal das entidades
sociais  solicitando  a  confirmação  do  nome dos  delegados  que  votarão  no  Fórum de
eleição e caso haja alguma alteração no nome dos delegados favor encaminhar até o dia
trinta de novembro por e-mail a este Conselho; Memorando 49.420/2021 encaminhado
para  a  controladoria,  senhora  Marilia  esclarecendo  e  comunicando  que  mediante  os
pedidos  de  informações  da  Sra.  Marilia  Coelho  da  Rosa  -  SCGTP -  DCCC,  todo  o
processo  de  chamamento  público  para  selecionar  projetos  foi  encaminhado  para
controladoria / procuradoria/ secretaria de inclusão. Todo o processo desde a criação até
a seleção final  foi  feito  pelo  CMDCA com a ciência da Secretaria  de Inclusão Social
gestora do FMDCA e da controladoria, bem como, da procuradoria do Município. Todo o
processo  foi  publicado  nos  sites  oficiais  do  Município.  Respaldado  sempre  pela  Lei
nº13019. No mais estamos a disposição para esclarecimentos; E-mail encaminhado para
o  NAHC  comunicando  que  mediante  os  pedidos  de  informações  decorrentes  da
solicitação do Núcleo Assistencial Humberto de Campos quanto ao uso de recurso público
que sobrou da parceria da entidade com o FMDCA de Dois Mil e Vinte e Um. Não ocorreu
a aprovação do mesmo, vide resposta da Procuradoria no memorando 47; E-mail enviado
para  associação  Borba  comunicando  que  de  acordo  Edital  n°003/2021  -  EDITAL DE
CHAMAMENTO  PÚBLICO,  visando  à  seleção  de  propostas  de  organizações  da
sociedade civil interessadas em celebrar Termo de Colaboração com o Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, que tem por objeto a execução de
projetos com as atividades relacionadas a crianças e adolescentes, a sua entidade perdeu
os prazos de envios de documentos (vide EDITAL); Memorando 43.655/2021 enviado
para a Secretaria de Desenvolvimento e inclusão social comunicando que o Conselho
Tutelar  informou que a Conselheira  Tutelar  Karin  Schwengber entrará  em período de
férias no dia  vinte e dois de novembro a vinte e um de dezembro de Dois Mil e Vinte e
Um, conforme Ofício n°534, anexo. Informamos que em Reunião Ordinária de vinte e um
de Setembro de  Dois Mil e Vinte e Um, o pedido foi deferido por este conselho. Para
substituição  da  referida  conselheira  este  CMDCA  convocará  na  data  de  hoje,  a
conselheira tutelar suplente Sandra Narciso para assumir as funções no Conselho Tutelar
na  data  supra  citada;  Documentos Recebidos: Resposta  ao Memorando  43.655/2021
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encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social sobre a substituição
das férias da conselheira tutelar Karin Schwengber; Recebemos da Secretaria Municipal
de Educação no dia quatro de dezembro a apresentação e o plano de trabalho para Dois
Mil e Vinte e Dois, do projeto Inteligência Emocional; Recebemos do Instituto Cairo no dia
vinte e quatro de novembro sobre divulgação de Curso sobre o CMDCA com Ênfase no
Orçamento e Finanças do FIA; Recebemos de Paulo Ribeiro presidente da FECAMTT
Federação Catarinense de Muaythai Tradicional no dia prmeiro de dezembro sobre a ficha
de filiação ao CMDCA e as documentações necessárias para registro da sua entidade;
Recebemos no dia primeiro de dezembro do Comandante-Geral da Polícia Militar, Dionei
Tonet, o Comandante da 3ª Região de Polícia Militar, Coronel Jofrey Santos da Silva, e o
Comandante do 12° Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Daniel Nunes da Silva,
convidando o CMDCA para participarem da Formatura Proerd -  Currículo  5ºANO que
ocorrerá no dia dois de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Um (Quinta-feira), as 18h00min,
no CAIC Ayrton Senna da Silva - Rua Angelina, SN, bairro Municípios Balneário Camboriú
– SC; Recebemos oficio no dia vinte e oito de novembro da GC Formações LTDA ME, a
apresentação do Programa de Inteligência Emocional (para Adolescentes); Recebemos
da Secretaria Municipal de Educação no dia trinta de novembro e-mail alterando a reunião
do Programa Prefeito Amigo da Criança – PPAC no dia 03/12 (sexta-feira), na Sala de
reunião  do  Gabinete  do  Prefeito,  das  9h30min  às  11h30min;  Recebemos  e-mail  da
UNIVALI  no  dia  primeiro de  dezembro  solicitando  um  comprovante  de  experiências
prévias de no mínimo  dois anos em atividades envolvendo Criança e Adolescente no
conselho; Recebemos relatório de atividade do mês de setembro do projeto Equoterapia e
do projeto PDEAR SAESP do mês de outubro da APAE; Recebemos relatório do mês de
novembro do Grupo de estudos e apoio a adoção Anjos da vida.  Pauta 03: Fórum de
Entidades Não Governamentais:  Eleição das organizações sociais/ representantes não
governamentais para o CMDCA; O presidente Luciano agradeceu a presença de todos e
falou da importância dessa eleição para a representatividade das Organizações sociais no
CMDCA.  Luciano  leu  o  regimento  interno  das  eleições: REGIMENTO  INTERNO  DO
FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ANO 2021.
Art. 1º O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá início às 9hs, do
dia sete de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Um, na Câmara de Vereadores, localizada na
Rua Av. das Flores, 675 - Estados, Município de Balneário Camboriú/SC. Art.  2º Será
composta a Mesa Eleitoral, formada por membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, que terá como atribuições organizar e tomada de
decisões em relação a eleição das entidades. Art. 3º As entidades terão prazo de cinco
(cinco) minutos para auto apresentação e defesa de suas motivações e expectativas na
ação  voluntária  de  conselheiro  municipal  (caso  houver  necessidade,  pois  já  houve  a
apresentação  durante  o  fórum).  Art.  4º  Após  terminada  as  apresentações,  serão
distribuídas as cédulas aos delegados inscritos para que escolham  oito entidades das
habilitadas ao pleito que concorrem a vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente. Art.  5º  Após finalizada a votação,  será dado início ao processo de
apuração pela Mesa Eleitoral e apresentação do resultado aos participantes. Art. 6º Todos
os casos omissos no Edital n°002/2021, e neste presente Regimento serão deliberados
pela Comissão em Plenária. Balneário Camboriú, sete de dezembro de Dois Mil e Vinte e
Um. O regimento foi colocado em deliberação. O conselheiro João sugeriu a supressão
do  artigo  3º,  pois  as  entidades  já  se  apresentaram durante  o  fórum.  A sugestão  foi
acatada  pela  plenária  e  o  regimento  foi  aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida  a
Comissão eleitoral do Fórum representada pelo conselheiro Bruno explicou a metodologia
da votação e seus respectivos espaços. O mesmo distribuiu as cédulas eleitorais para as
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entidades  votantes  e  solicitou  que  à  medida  que  forem  votando  assinem  a  lista  de
presença  dos  delegados  votantes.  A votação  iniciou  e  até  o  final  dela  não  houve  a
presença de duas entidades: Associação Dragão Negro e Federação de Taekwondo JTF.
Nesse sentido votaram  treze entidades. O resultado da votação foi:  1°. Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – 12 votos; 2º Associação Amor pra Down – 12
votos; 3° Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida – 12 votos ; 4º OAB- Ordem
dos  Advogados  do  Brasil-BC-  11  votos;  5º  Associação  de  Apoio  as  Famílias  dos
Deficientes Físicos – AFADEFI – 11 votos; 6°  Núcleo Assistencial Humberto de Campos –
NAHC 09 votos; 7° Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS – 8
votos; 8° Instituto de Psicologia Sentir  – 6 votos. Essas oito entidades foram as mais
votadas, sendo que o Instituto de Psicologia Sentir ficou empatado com a Associação de
Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral com 6 votos, porém por ser mais velho em tempo
de fundação ficou com a vaga. Assim as próximas entidades ficaram como suplentes: 9º-
1ª Suplência: Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral- 6 votos; 10º- 2ª
Suplência:  Biblioteca  Comunitária  Bem  Viver.  5  votos;  11º-  3ª  Suplência:  Fundação
Universidade  do  Vale  do  Itajaí  –  UNIVALI.  4  votos;  12º  -  4ª  Suplência:  Associação
Beneficente Cristã Real Esperança. 3 votos; 13º- 5ª Suplência: Grupo de Escoteiros Leão
do Mar. 3 votos; 14º- 6ª Suplência: Associação Dragão Negro. 1 voto 15º- 7ª Suplência:
Federação de Taekwondo JTF. 1 voto. O conselheiro Bruno agradeceu a participação e
colaboração de todos. O presidente Luciano parabenizou as entidades eleitas e solicitou
que encaminhassem o mais rápido possível os nomes dos seus representantes junto ao
CMDCA para que o decreto municipal seja publicado até segunda feira pois na terça dia
quatorze de dezembro teremos a eleição da nova mesa diretora. A conselheira Sandra
que representa a APAE sugere que a entidade AMA litoral fique na suplência da APAE.
Sugestão  que  foi  aprovada  pela  plenária.  Pauta  04:  Edital  de  chamamento  público
003/2020.  O  presidente  relatou  que  a  maioria  das  organizações  sociais  que  tiveram
projetos  aprovados  no  edital  de  chamamento  público  003/2020  encaminharam  os
documentos e os termos de colaboração já estão em processo de execução para assinar.
Porém quem ainda não recebeu notificação dos gestores precisa entrar em contato com
eles  para  solucionar  qualquer  problemática.  A Conselheira  Patrícia  que  representa  a
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social se colocou à disposição apara auxiliar
no que for preciso.  Pauta 05:  Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de
Proteção Social  de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.  A
coordenadora Patrícia Nicodemus fez o relato do comitê.  Informou que todo o comitê
realizou muitas reuniões e que nesse momento estão em fase final da elaboração do
protocolo da escuta especializada de Balneário Camboriú, e que o mesmo ficará pronto
no início de Dois Mil e Vinte e Dois para a primeira reunião do ano do CMDCA. Também
ressaltou que uma das primeiras ações de  Dois Mil e Vinte e Dois será a formação da
rede de atendimento sobre a escuta especializada.  Pauta 06: Comissão de Política de
Atendimento dos Direitos – Projetos: Análise e Avaliação do projeto Inteligência emocional
Dois  Mil  e  Vinte  e  Dois da  Secretaria  de  Educação;  Os  conselheiros  membros  da
comissão Luciano, Wilson, Valdeci, Sandra e João se manifestaram pela aprovação do
projeto, pois o mesmo é continuidade do projeto de  Dois Mil e Vinte e Um voltado as
crianças e que em Dois Mil e Vinte e Dois será realizado com os adolescentes. A plenária
seguiu  os  membros  da  comissão  aprovando  por  unanimidade  o  projeto.  Pauta  07:
Assuntos Gerais. O conselheiro Luciano agradeceu as entidades AMA litoral e UNIVALI
pela atuação nos últimos dois anos junto ao CMDCA e que espera continuar contando
com  as  mesmas  nos  próximos  anos,  mesmo  não  estando  no  Conselho.  Também
aproveitou e deu as boas-vindas ao Instituto de Psicologia Sentir e OAB novas integrantes
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do CMDCA. Nada mais havendo a tratar,  eu Luciano Pedro Estevão presidente deste
conselho, lavro a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.
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Assinaturas (16)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 10:52:26 (GMT -3:00)

Manuela Duarte (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 09:22:26 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 17/12/2021 às 09:00:54 (GMT -3:00)

Patricia da Costa Oliveira (Participante)
Assinou em 16/12/2021 às 17:37:56 (GMT -3:00)

Wilson Reginatto Júnior (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 09:23:26 (GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 16:22:58 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 17/12/2021 às 08:46:33 (GMT -3:00)

Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 09:36:32 (GMT -3:00)

Bruno Arceno (Participante)
Assinou em 16/12/2021 às 10:14:34 (GMT -3:00)
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Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 10:20:37 (GMT -3:00)

Ana Carolina Gomes da Silva (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 10:15:38 (GMT -3:00)

Attela Provesi (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 10:16:51 (GMT -3:00)

João Passos (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 14:09:36 (GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 11:48:52 (GMT -3:00)

Ellacyane Rocha (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 12:51:23 (GMT -3:00)

Cátia C. Franzoi (Participante)
Assinou em 15/12/2021 às 14:47:54 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

15/12/2021 às 09:36:32 
(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.

15/12/2021 às 10:20:37 
(GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Autenticação: e-mail 
grasi_1001@hotmail.com; IP: 181.223.65.171) 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

15/12/2021 às 10:15:38 
(GMT -3:00)

Ana Carolina Gomes da Silva (Autenticação: e-mail 
jovemaprendiz@univali.br; IP: 200.169.48.15) 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.

15/12/2021 às 10:52:26 
(GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Autenticação: e-mail regina.amalitoral@outlook.com; IP: 
191.191.123.177) 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.

15/12/2021 às 11:48:52 
(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.

15/12/2021 às 14:09:36 
(GMT -3:00)

João 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.

15/12/2021 às 16:22:58 
(GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Autenticação: e-mail sandralut@hotmail.com; 
IP: 177.132.153.203) 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.

16/12/2021 às 10:14:34 
(GMT -3:00)

Bruno Arceno (Autenticação: e-mail brunooarc@hotmail.com; IP: 
186.225.225.73) 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.

16/12/2021 às 17:37:56 
(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.

15/12/2021 às 09:17:18 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.
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Data e hora Evento

15/12/2021 às 09:23:26 
(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.

15/12/2021 às 09:22:26 
(GMT -3:00)

Manuela Duarte (Autenticação: e-mail manuela.ap@hotmail.com; IP: 
138.94.220.194) 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.

15/12/2021 às 10:16:51 
(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.

15/12/2021 às 12:51:23 
(GMT -3:00)

Ellacyane Rocha (Autenticação: e-mail servicosocial.apaebc@gmail.com; 
IP: 191.251.125.139) 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.

15/12/2021 às 14:47:54 
(GMT -3:00)

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

17/12/2021 às 09:00:54 
(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.

17/12/2021 às 08:46:33 
(GMT -3:00)

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

17/12/2021 às 09:00:58 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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