
Ata Nº 016 – Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove
horas,  via  skype,  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 e Caroline Signori Feix.
Estava  presente  Djaíza  Gomes  de  Sá,  representante  da  Secretaria  de  Educação.  A
coordenadora  do  comitê  Patricia  iniciou  a  reunião  agradecendo  a  presença  dos
conselheiros e relembrou que na última reunião ficou definida a data de vinte e seis de
março para a realização do I Seminário de Escuta Especializada, a princípio pelo canal
youtube, das quatorze as dezoito horas. Patricia ressaltou que a data não será mais
alterada  e  que  os  convites  para  os  palestrantes  já  foram  enviados  e  que  alguns
convidados já confirmaram a presença. Patricia colocou que o convite a Dra. Inara foi feito
pessoalmente e que na mesma hora a delegada se prontificou a fazer parte do seminário,
só  não  terá  disponibilidade  para  participar  o  tempo  integral  do  evento,  por  conta  do
movimento intenso na delegacia. Patricia repassou a delegada que o comitê ajustará um
horário  para  que a  mesma possa palestrar  e  informou também que  no momento  do
convite à delegada, estava presente o psicólogo da delegacia Sr. Ítalo, que também se
colocou a disposição para participar do evento. Sendo assim, Patricia sugeriu que seja
enviado convite de participação ao Sr.  Ítalo também, o que todos concordaram. Ficou
definido que o Sr. Ítalo palestre após a Dra. Inara, para fazer um fechamento referente a
Delegacia. Patricia acredita que cada um deva ter no máximo dez minutos de fala e que
um complementaria a fala do outro. O conselheiro Rolland questionou o tempo de fala dos
palestrantes, visto que são cinco palestrantes e o evento durará quatro horas. Patricia
informou que fez um esboço de horários, para dividir este tempo e disse que ficaria um
tempo de trinta minutos aproximadamente entre a fala do palestrante e o mediador, o
mediador acompanhará a manifestação dos participantes. A coordenadora informou que o
Promotor Alan, da 4ª Promotoria de Justiça, também ficou de confirmar a presença ainda
no dia de hoje e,  se participar,  também terá um tempo curto de participação,  visto a
demanda do Ministério Público. A coordenadora falou que a psicóloga Tatiane confirmou a
presença e terá um tempo um pouco maior para palestrar. Repassou que o Dr. Ênio,
professor  da  Universidade  do  Vale  do  Itajaí  –  UNIVALI,  advogado  e  presidente  da
Comissão  Estadual  da  Criança  e  do  Adolescente  da  OAB,  também  já  confirmou  a
presença e  terá  disponibilidade de participação durante  todo o  evento.  Sendo assim,
Patricia ressaltou que dois dos palestrantes terão horário mais restrito e dois terão mais
disponibilidade de participação, portanto os horários poderão ser ajustados. A conselheira
Tatiane  questionou  sobre  a  abertura  do  evento,  pois  a  mesma  relembrou  que  ficou
responsável pela parte da apresentação cultural na abertura e se confirmada precisará
organizar  a  apresentação.  Outra  questão  levantada  pela  conselheira  Tatiane  foi  com
relação  ao  intérprete  de  libras.  Ficou  deliberado  que  a  conselheira  Tatiane  se
responsabilizará pela contratação do intérprete de libras. Quanto a apresentação cultural,
a coordenadora Patricia sugeriu que seja realizado num segundo seminário, com o intuito
de  uma  roda  de  conversa.  E  sugeriu  um  terceiro  seminário  para  a  implantação  do
protocolo. Patricia sugeriu que o terceiro seminário, que será a efetiva implantação do
protocolo, seja realizado no dia dezoito de maio, Dia Nacional de Combate a Violência
Sexual. Os conselheiros deliberaram a favor das sugestões dos três seminários, este
primeiro que será realizado dia vinte e seis de março que terá o objetivo de apresentação,
um segundo com uma roda de conversa e apresentação cultural e um terceiro, no dia
dezoito  de  maio,  para  a  implantação  do  Protocolo  de  Escuta  Especializada.  Patricia
sugeriu  também que as datas sejam definidas antes do primeiro seminário,  para que
sejam repassadas para os participantes e palestrantes no primeiro seminário, para que os
mesmos se organizem para os outros dois seminários. A conselheira Caroline questionou
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se os seminários com um mês de diferença um do outro não ficará cansativo. A
coordenadora colocou que analisou esta questão e entendeu que se deixar passar muito
tempo entre um evento e outro, as pessoas se dispersam. O conselheiros discutiram o
assunto e deliberaram que os eventos serão realizados dias vinte e seis de março, o
segundo  será  definida  a  data  e  o  terceiro  encontro  se  dará  dia  dezoito  de  maio.  O
conselheiro Rolland questionou se no convite poderão ser adicionados os nomes dos
palestrantes  e  também  falou  em  se  fazer  um  cronograma  de  horários  e  falas.  A
coordenadora  e  demais  conselheiros  aprovaram  a  sugestão  do  conselheiro  Rolland,
entretanto a coordenadora solicitou aguardar alguns dias, pois está em conversa com a
Juíza da Infância  e Juventude Dra Camila Coelho e se a mesma puder  participar  do
evento, teremos que adicionar o nome da referida juíza. Patricia falou que será necessário
alguns pequenos ajustes  para  poder  divulgar  o  evento  e  convidar  os  participantes.  A
conselheira Tatiane questionou se o local da apresentação do youtube continuará sendo a
Câmara de Vereadores. A coordenadora e a conselheira Caroline se comprometeram a
verificar esta questão, mas a princípio será na Câmara. A conselheira Caroline perguntou
se será inserido o hino nacional na abertura do evento, mesmo sendo online, o que todos
concordaram que sim. O conselheiro Rolland sugeriu que a próxima reunião da comissão
seja  presencial,  o  que  todos  concordaram  e  agendaram  o  Conselho  Tutelar  para
realização da mesma, a data será definida no grupo de whatsapp. 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 (5)

Patricia Nicodemus Valenzuela (Participante)
Assinou em 31/03/2021 às 19:00:53 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 01/04/2021 às 09:39:47 (GMT -3:00)

Caroline Signori Feix (Participante)
Assinou em 01/04/2021 às 09:06:21 (GMT -3:00)

Rolland Rodrigues (Participante)
Assinou em 30/03/2021 às 12:31:57 (GMT -3:00)

Tatiane Aparecida Martins do Rosário (Participante)
Assinou em 30/03/2021 às 12:15:24 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

30/03/2021 às 12:31:57 
(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.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

01/04/2021 às 09:39:47 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

01/04/2021 às 09:39:47 
(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.

30/03/2021 às 11:58:06 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

30/03/2021 às 12:15:24 
(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 19:00:53 
(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 09:06:21 
(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.
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