
Ata Nº 021 – Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove horas, na
Casa dos Conselhos, iniciou-se a REUNIÃO 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  os  conselheiros:  Tatiane Aparecida  Martins  do  Rosário,  Patricia  Nicodemus
Valenzuela, Rolland Rodrigues, Josiane Hoepers, Djaíza Gomes de Sá e Caroline Signori
Feix. A coordenadora do comitê Patricia iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos.  Dando  início  às  atividades,  o  grupo  debateu  sobre  o  II  Seminário  de  Escuta
Especializada realizado no dia dezoito de maio de Dois Mil e Vinte e Um (Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual  contra Crianças e Adolescentes. De forma
bastante  resumida,  a  coordenadora  relatou  que  o  evento  contou  com a  abertura  do
Presidente do CMDCA, Luciano Pedro Estevão e da coordenadora do Comitê Patricia
Nicodemus  Valenzuela.  Em  seguida,  iniciou  com  a  apresentação  do  presidente  do
Conselho Tutelar Maurício Rafael Coelho e da conselheira tutelar e membro do comitê
Caroline  Signori  Feix.  O  evento  foi  distribuído  em  três eixos,  iniciando  pleo  Eixo
EDUCAÇÃO, com a explanação da Secretária da Educação Marilene Severino Cardoso e
das representantes da Secretaria de Educação Djaíza Gomes de Sá e Tatiane Aparecida
Martins do Rosário, que também é conselheira deste comitê. No Eixo SAÚDE a Secretária
de Saúde Leila Crócomo  realizou a abertura, passando a palavra ao conselheiro deste
comitê  e  Coordenador  do  Posto  de  Atenção  à  Infância  –  PAI  Leandro  Ghillard  e
encerrando com a palestra da psicóloga e professora da Universidade do Vale do Itajaí –
Univali Marina Corqueta. Para finalizar, houve a apresentação do Eixo da ASSISTÊNCIA
SOCIAL, com a fala da secretária Christina Barichello e com a apresentação da rede pela
Assistente  Social  e  conselheira  do  comitê  Patricia  da  Costa.  Para  encerrar,  houve
apresentação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social  – CREAS,
com a participação dos profissionais David e Sarah. O grupo se posicionou sobre alguns
pontos  importantes  do  evento.  Após  o  relato,  a  coordenadora  Patricia  sugeriu  a
organização de grupos de trabalho (educação, saúde e assistência social e, em seguida,
definiram que cada grupo deverá entregar um relatório do II Seminário para inclusão no
Protocolo da Escuta Especializada. A coordenadora expôs a importância da realização do
Curso de Formação Escuta Especializada para todos os membros do Comitê, bem como
outras pessoas a serem indicadas pelos eixos e todos concordaram. A conselheira Tatiane
se manifestou no sentido de que todos os integrantes do comitê precisam estar  bem
alinhados com o tema “Escuta Especializada” e informou que no município de Itapema, a
rede  de  proteção  está  bem  articulada  com  o  protocolo  da  Escuta  Especializada.  A
Conselheira Josiane declarou que pode contactar o Presidente do CMDCA de Itapema
para obter maiores informações. Foi definido data de reunião com os membros do comitê,
representando a Educação no dia dez de junho, quinta feira, para elaborar o relatório do II
Seminário.  A coordenadora  agendou  reunião  com  o  vice  coordenador  Rollandy  e  a
Conselheira Tutelar Caroline, dia  quinze de junho,  às  dezesseis horas, para elaboração
do Regimento Interno do Comitê.  A coordenadora Patricia informou da importância do
evento do dia vinte e um de junho e convidou todos para participarem do Evento (on-line)
“Reunião Técnica: O Sistema de Garantias de Direitos e a Escuta Especializada”, com a
presença  da  Janice  da  Federação  Catarinense  dos  Municípios  –  FECAM,  da  Ana,
Assistente social do Ministério Público e Neylen, Assistente Social da região AMFRI. Com
relação  ao  próximo evento  do  Comitê,  agendado  para  o  dia  treze  de  julho,  o  grupo
deliberou que será realizado tão somente com os membros do Comitê.  Foi  sugerido,
como convidado especial e palestrante, o Dr. Murilo Diágomo, representante do Ministério
Público do Paraná e/ou Dr. Casé Fortes, Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais
e autor do livro “Todos contra Pedofilia” (contato será feito pela conselheira Caroline). Por
fim, a coordenadora solicitou aos presentes o preenchimento do Formulário (Mapeamento
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das Redes de Proteção às Crianças e Adolescentes vítimas de violência da OAB Federal).
Para encerrar a reunião, novamente agradeceu a presença de todos, já convocando a
todos para a próxima reunião agendada para o dia treze de julho. Nada mais havendo a
tratar, eu, Patricia Nicodemus Valenzuela, Coordenadora do Comitê de Gestão Colegiada
da  Rede  de  Cuidado  e  Proteção  Social  de  Crianças  e  Adolescentes  Vítimas  ou
Testemunhas de Violência, lavro a presente ata que segue assinada  por mim e  pelos
conselheiros presentes.
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Assinaturas (7)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Participante)
Assinou em 21/06/2021 às 22:44:53 (GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá (Participante)
Assinou em 23/06/2021 às 09:56:33 (GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Participante)
Assinou em 22/06/2021 às 13:17:47 (GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Participante)
Assinou em 21/06/2021 às 13:20:42 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers, (Participante)
Assinou em 21/06/2021 às 14:18:30 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 23/06/2021 às 13:41:23 (GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Participante)
Assinou em 22/06/2021 às 09:02:22 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento
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#0603f5bc-ec39-489e-b19c-7ff744dda9d5
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

21/06/2021 às 13:05:03 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

21/06/2021 às 13:20:42 
(GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Autenticação: e-mail rollandrodrigues@hotmail.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.

21/06/2021 às 14:18:30 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers, (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 
177.41.254.13) 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.

21/06/2021 às 22:44:53 
(GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Autenticação: e-mail 
tatiane_rosario@hotmail.com; IP: 177.97.161.56) 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.

22/06/2021 às 13:17:47 
(GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Autenticação: e-mail lolafeix@hotmail.com; IP: 
177.25.251.251) 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.

22/06/2021 às 09:02:22 
(GMT -3:00)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Autenticação: e-mail 
patricia.nicodemus@gmail.com; IP: 187.181.182.43) 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.

23/06/2021 às 09:56:33 
(GMT -3:00)

Djaíza Gomes de Sá (Autenticação: e-mail 
dijaizagomeseduinfantil@gmail.com; IP: 45.163.60.161) 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.

23/06/2021 às 13:41:23 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

23/06/2021 às 13:41:23 
(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.
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