
Ata Nº 584 – Aos nove dias do mês de novembro 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  híbrida,
presencialmente na Câmara de Vereadores e remotamente via Skype .Estavam presentes
os  seguintes  conselheiros:  Luciano  Pedro  Estevão  e  João  Carlos  Alves  dos  Passos.
Estavam presentes também: Paulo Edson Cavalcante, conselheiro tutelar e Ana Paula,
assessora  do  Vereador  Anderson  Santos.  Participando  remotamente  estavam  os
seguintes  conselheiros:  Sandra  Mara  Luchtenberg,  Ana  Carolina  Gomes,  Grasiela
Aparecida Teixeira, Manuela Pessoa Duarte, Patricia da Costa Oliveira, Valdeci Matias,
Josiane  Hoepers  e  Regina  Dal  Bem.  Estavam também  presentes  virtualmente:  Aline
Rocha e Eni  Alves, representantes da Associação Beneficente Cristã Real  Esperança;
Djaíza Gomes de Sá Souza, vice coordenadora do Comitê de Gestão Colegiada da Rede
de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência e representante da Secretaria de Educação;  Kelli  Spricigo, representante da
Casas das Anas; Maria Ferracini,  representante da Biblioteca Comunitária Bem Viver;
Maria Helena Bittencourt,  presentante da Ordem dos Advogados do Brasil  – OAB/BC;
Jenaina  Vianna  Winand,  Cyndi  Lauper  S.  de  Freitas  e  Halayne  Chiovatto  Alvarenga,
representantes da Rede Cidadã; e Rubia Branco Hildebrando, representante do Comitê
de  Gestão  Colegiada  da  Rede  de  Cuidado  e  de  Proteção  Social  de  Crianças  e
Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. Pauta 01: Aprovação da Ata n°582 e
Ata n°583. Foi aprovada por unanimidade a Ata n°582 da Reunião Ordinária de dezenove
de outubro e a Ata n°583 da Reunião Extraordinária de vinte e seis de outubro. Pauta 02:
Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos. Documentos Expedidos: Foram
expedidos  os  seguintes  documentos:  No  dia  quatro de  novembro  foi  expedido  o
certificado de inscrição de Projeto:  Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho -
Programa de Socio aprendizagem para a entidade REDE CIDADÃ, bem como outros
cursos  especificados no certificado, inscrito neste Conselho sob o n°056, bem como o
Certificado de Registro e Qualificação n°050, com validade até 19/10/2023; no dia 04 de
novembro foi expedido e-mail para a Secretaria de comunicação da prefeitura solicitando
a  publicação  da  Relação  do  Resultado  Final  das  OSC's  aptas  a  participar  do  Edital
n°003/2021; Foi expedido no dia cinco de novembro oficio ao DR. ALAN BOETTGER 4ª
Promotoria  de  Justiça  respondendo  ao  Ofício  n°1060/2021/04PJ/BCA  -  Ref.  SIG
n°09.2021.00004727-4, encaminhado pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca, em vinte
e  nove de  Outubro  de  Dois  Mil  e  Vinte  e  Um sobre  a  instauração  do  processo
administrativo disciplinar em desfavor do Conselheiro Tutelar Paulo Edson Cavalcante de
Oliveira que está a cargo da Comissão Processante; Foi expedido no dia vinte e sete de
outubro e-mail para  Associação Amor pra Down informando que o Registro e Qualificação
neste CMDCA da Associação Amor pra Down, estará vencendo em novembro de Dois Mil
e Vinte e Um. Segue a Resolução n°032/20 e a Resolução n°026/19 que explicam o
processo a ser seguido, e seus anexos; Foi expedido no dia dezenove de outubro para a
Federação  de  Taekwondo  informando  que  após  análise  da  Comissão  de  Registro,
Inscrição e Reavaliação, referente a solicitação de renovação de registro da Federação de
Taekwondo, foi identificado que faltaram os seguintes documentos: alvará sanitário e CND
municipal; foi expedido no dia vinte e sete de outubro e-mail para o Instituto Anjos Sem
Asas informando que o Registro e Qualificação neste CMDCA do Instituto  Anjos Sem
Asas,  estará  vencendo  em Outubro  de  Dois  Mil  e  Vinte  e  Um.  Seguiu  a  Resolução
n°032/20 e a Resolução n°026/19 que explicam o processo a ser seguido, e seus anexos;
foi expedido em vinte e sete de outubro e-mail para a GERAR informando que o Registro
e Qualificação neste CMDCA da GERAR, estará vencendo em fevereiro de  Dois Mil e
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Vinte e  Dois.  Seguiu a  Resolução n°032/20 e a Resolução n°026/19 que explicam o
processo a ser seguido, e seus anexos; foi expedido em dezenove de outubro e-mail para
a entidade Rede Cidadã informando que após análise da Comissão de Registro, Inscrição
e Reavaliação, referente a solicitação de registro da Rede Cidadã, foi identificado que
faltaram  os  seguintes  documentos:  -  FGTS  ATUALIZADO;  -  DECLARAÇÃO  DE
CUMPRIMENTO  DA  LEI;  -  CNPJ  ATUALIZADO;  -  CÓPIA  DO  ESTATUTO;  -
DECLARAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE; foi expedido em  dezenove de outubro e-mail
para a Associação de Árvores da Vida informando que após análise da Comissão de
Registro, Inscrição e Reavaliação, referente a solicitação de registro da Associação de
Árvores da Vida, foi identificado que faltaram os seguintes documentos: - DOCUMENTOS
DA  MARIANA  TORRES  ROVEDA  REPRESENTANTE  LEGAL;  -  ANTECEDENTES
CRIMINAIS ESTADUAL E FEDERAL DA MESMA; - ALVARA SANITÁRIO; Foi expedido
em  vinte e um de outubro e-mail para SANDRA MARA NARCIZO, Conselheira Tutelar
Suplente,  comunicando  que  o  Conselho  Tutelar  informou  que  a  Conselheira  Tutelar
Caroline Signori Feix, afastada devido a um procedimento cirúrgico, contraiu COVID-19 e
continuará afastada até o dia  vinte e nove de Outubro de  Dois Mil e Vinte e Um. Pelo
protocolo, ela deve ficar afastada por  quatorze dias a partir da data do teste realizado,
feito  em 16/10  (Documentos  anexos).  Sendo  assim,  este  CMDCA solicita  que  Vossa
Senhoria continue substituindo a conselheira tutelar titular Caroline Feix, até o dia vinte e
nove de outubro de Dois Mil e Vinte e Um; Foi expedido memorando 35.455/2021 no dia
vinte  e  um de  outubro  para  a  Secretaria  de  desenvolvimento  e  inclusão  social
comunicando que o Conselho Tutelar informou que a Conselheira Tutelar Caroline Signori
Feix,  afastada  devido  a  um  procedimento  cirúrgico,  contraiu  COVID-19  e  continuará
afastada até o dia vinte e nove de Outubro de Dois Mil e Vinte e Um, sendo assim, este
CMDCA solicita que a conselheira tutelar suplente Sandra Narcizo continue substituindo a
conselheira tutelar titular Caroline Feix, até o dia vinte e nove de Outubro de Dois Mil e
Vinte e Um; Foi expedido no dia vinte e um de outubro com o mesmo teor acima citado o
memorando 35.456/2021 para o senhor Eduardo Humberto Oliveira Krewinkel, Secretário
de  Gestão  Administrativa  para  providencias  burocráticas  quanto  a  substituição  da
conselheira tutelar; Foi expedido no dia vinte e cinco de outubro memorando 44.566/2021
para  Anna  Christina  Barichello,  Secretária  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,
comunicando que em Reunião Ordinária de dezenove de Outubro de Dois Mil e Vinte e
Um,  foi  aprovada  a  participação  dos  Conselheiros  Tutelares  Maurício  Rafael  Moreno
Coelho  e  Paulo  Cavalcante  para  participar  do  11°  Congressul  (Capacitação  para
Conselheiros Tutelares) que acontecerá em Porto Alegre, entre os dias quinze a dezoito
de novembro do presente ano, conforme solicitação em anexo; Foi expedido em vinte e
um de outubro memorando 44.188/2021 para Anna Christina Barichello,  Secretária de
Desenvolvimento e Inclusão Social comunicando que em Reunião Extraordinária de 08 de
Outubro de  Dois Mil  e  Vinte  e Um (Ata  n°581 anexa)  foi  aprovada a contratação da
Empresa  Lumina  para  realizar  a  Formação  sobre  a  Escuta  Especializada,  para  vinte
pessoas, no valor de R$ 3.780,00 (Três Mil, Setecentos e Oitenta Reais); Foi expedido no
dia  vinte  e  seis de  outubro  memorando  44.805/2021  para  Anna  Christina  Barichello,
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social,  encaminhando o Plano de Trabalho
relativo ao Projeto Inteligência Emocional da Secretaria de Educação, que foi aprovado
por unanimidade por este conselho na Reunião Extraordinária de vinte e seis de Outubro
de  Dois Mil  e Vinte e Um, no valor de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil
Reais); Foi expedido em  vinte e cinco de outubro Memorando 44.583/2021 ao senhor
Maurino Vieira Junior, Secretário de Articulação Governamental, solicitando a publicação,
em diário oficial, da Resolução n°040/2021 (anexo), que trata dos projetos de Chancela;
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Foi expedido no dia vinte e cinco de outubro para Anna Christina Barichello, Secretária de
Desenvolvimento e Inclusão Social memorando 44.619/2021 encaminhando o Resultado
Preliminar  da  Avaliação da Comissão de Seleção do 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; Foi encaminhado no dia  vinte e
sete de outubro memorando 45.028/2021 para Anna Christina Barichello, Secretária de
Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  encaminhando  o  Plano  de  Trabalho  relativo  ao
Projeto Meu Novo Ciclo BC da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que foi
aprovado  por  unanimidade  por  este  conselho  na  Reunião  Ordinária  de  dezenove de
Outubro  de  Dois  Mil  e  Vinte  e  Um,  no  valor  de  R$  20.000,00 (Vinte  Mil  Reais);  Foi
expedido  no  dia  três de  novembro  memorando  45.589/2021  para  Anna  Christina
Barichello, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, encaminhando o Plano de
Trabalho e demais documentos solicitados no item 8,  do Edital  n°003/2021/CMDCA –
Edital  de Chamamento Público, visando a formalização de Termo de Parceria entre o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação de
Apoio  às  Famílias  dos  Deficientes  Físicos  –  AFADEFI,  no  valor  de  R$  249.240,00
(Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Quarenta Reais, para execução do Projeto
Geração Funcional; Foi expedido no dia três de novembro memorando 45.609/2021 para
Anna  Christina  Barichello,  Secretária  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social
encaminhando o Plano de Trabalho e demais documentos solicitados no item 8, do Edital
n°003/2021  –  Edital  de  Chamamento  Público,  visando  a  formalização  de  Termo  de
Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a
Associação  O  Vento  Brasil,  no  valor  de  R$  50.000,00  (Cinquenta  Mil  Reais),  para
execução do Projeto O Vento nas Escolas; Foi encaminhado no dia  três de novembro
memorando 45.595/2021 para Anna Christina Barichello, Secretária de Desenvolvimento
e Inclusão Social, encaminhando o Plano de Trabalho e demais documentos solicitados
no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento Público, visando a formalização
de Termo de Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA e a Associação Beneficente Cristã Real Esperança, no valor de R$ 228.301,36
(Duzentos e Vinte e Oito  Mil,  Trezentos e Um Reais e Trinta  e Seis Centavos),  para
execução do Projeto Esperança para a Vida; Foi encaminhado no dia três de novembro
Memorando 45.631/2021 para Anna Christina Barichello, Secretária de Desenvolvimento
e Inclusão Social, encaminhando o Plano de Trabalho e demais documentos solicitados
no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento Público, visando a formalização
de Termo de Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA e  o  Núcleo  Assistencial  Humberto  de  Campos  –  NAHC,  no  valor  de  R$
710.000,00 (Setecentos e Dez Mil Reais), para execução do Projeto Vida; Foi expedido no
dia três de novembro Memorando 45.634/2021 para Anna Christina Barichello, Secretária
de Desenvolvimento  e  Inclusão Social,  encaminhando o Plano de Trabalho e  demais
documentos solicitados no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento Público,
visando a formalização de Termo de Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA e o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da
Vida, no valor de R$ 308.068,80 (Trezentos e Oito Mil, Sessenta e Oito Reais e Oitenta
Centavos), para execução do Projeto FOCOFAM – Foco na Família Adoção; Foi expedido
no  dia  três de  novembro  Memorando  45.639/2021  para  Anna  Christina  Barichello,
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, encaminhando o Plano de Trabalho e
demais documentos solicitados no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento
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Público,  visando  a  formalização  de  Termo  de  Parceria  entre  o  Fundo  Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação de Pais e Amigos do
Autista – AMA Litoral, no valor de R$ 720.000,00 (Setecentos e Vinte Mil Reais), para
execução  do  Projeto  de  Atendimento  Interdisciplinar  às pessoas  com  Transtorno  do
Espectro Autista; Foi expedido no dia  três de novembro memorando 45.649/2021 para
Anna  Christina  Barichello,  Secretária  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,
encaminhando o Plano de Trabalho e demais documentos solicitados no item 8, do Edital
n°003/2021  –  Edital  de  Chamamento  Público,  visando  a  formalização  de  Termo  de
Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta
Mil Reais), para execução do Projeto Qualificação Profissional de Jovens; Foi expedido no
dia três de novembro memorando 45.654/2021 para Anna Christina Barichello, Secretária
de Desenvolvimento  e  Inclusão Social,  encaminhando o Plano de Trabalho e  demais
documentos solicitados no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento Público,
visando a formalização de Termo de Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA e a Biblioteca Comunitária Bem Viver, no valor de R$
93.174,52 (Noventa  e Três  Mil,  Cento e  Setenta  e  Quatro  Reais e Cinquenta  e  Dois
Centavos), para execução do Projeto Despertar; Foi expedido no dia  três de novembro
memorando 45.651/2021 para Anna Christina Barichello, Secretária de Desenvolvimento
e Inclusão Social, encaminhando o Plano de Trabalho e demais documentos solicitados
no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento Público, visando a formalização
de Termo de Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA e a Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS, no valor de
R$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais), para execução do Projeto Programa
de Atendimento PAF, Grupo de Pais e Saúde Mental nas Escolas; Foi expedido em três
de  novembro  memorando  45.695/2021  para  Anna  Christina  Barichello,  Secretária  de
Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  encaminhando  o  Plano  de  Trabalho  e  demais
documentos solicitados no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento Público,
visando a formalização de Termo de Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente  –  FMDCA e  o  Instituto  Anjos  Sem Asas,  no  valor  de  R$
189.996,00 (Cento  e  Oitenta  e  Nove Mil,  Novecentos  e  Noventa  e  Seis  Reais),  para
execução do Projeto Box para Todos; Foi expedido no dia três de novembro memorando
45.674/2021 para Anna Christina Barichello, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão
Social, encaminhando o Plano de Trabalho e demais documentos solicitados no item 8, do
Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento Público, visando a formalização de Termo de
Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e  a
Associação Amor pra Down, no valor de R$ 447.501,22 (Quatrocentos e Quarenta e Sete
Mil,  Quinhentos  e  Um  Reais  e  Vinte  e  Dois  Centavos),  para  execução  do  Projeto
Acompanhamento  de  pessoas  com  Síndrome  de  Down  por  meio  de  Práticas
Biopsicossociais;  Foi  expedido em  quatro de novembro memorando 45.889/2021 para
Anna  Christina  Barichello,  Secretária  de  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,
encaminhando o Plano de Trabalho e demais documentos solicitados no item 8, do Edital
n°003/2021  –  Edital  de  Chamamento  Público,  visando  a  formalização  de  Termo  de
Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a
Associação de Pais e  Amigos dos Excepcionais – APAE,  no  valor  de R$ 557.447,23
(Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Três
Centavos),  para  execução  do Projeto  PDEAR;  Foi  expedido em  quatro de  novembro
memorando 45.887/2021 para Anna Christina Barichello, Secretária de Desenvolvimento
e Inclusão Social, encaminhando o Plano de Trabalho e demais documentos solicitados
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no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento Público, visando a formalização
de Termo de Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA e  a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE no valor de R$
110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), para execução do Projeto Equoterapia; Foi expedido
em  quatro de  novembro  memorando  45.906/2021  para  Anna  Christina  Barichello,
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, encaminhando o Plano de Trabalho e
demais documentos solicitados no item 8, do Edital n°003/2021 – Edital de Chamamento
Público,  visando  a  formalização  de  Termo  de  Parceria  entre  o  Fundo  Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação Dragão Negro, no valor de
R$ 160.020,00 (Cento e Sessenta Mil e Vinte Reais), para execução do Projeto Social
S.W.A.T. Documentos Recebidos: Foram recebidos os seguintes documentos: Recebido
no dia primeiro de novembro Ofício 1060/2021/4ª PJBC solicitando informações a respeito
do processo administrativo do conselheiro tutelar Paulo Cavalcante; Foi recebido no dia
vinte e nove de outubro Notificação n. 0166/2021/09PJ/BCA do Ministério Público sobre
Cientificação de Arquivamento - Notificação n. 0167/2021/09PJ/BCA - Notícia de Fato n.
01.2021.00024772-4 referente a Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar
eventual ilicitude no custeio de despesas relacionadas ao acolhimento de crianças junto
ao  Lar  Maternal  Bom Pastor  com o uso  de  verbas  oriundas  do  Fundo  Municipal  da
Criança  e  do  Adolescente  (FIA),  por  meio  de  convênio  mantido  com o  Município  de
Balneário Camboriú; Oficio recebido em  dezenove de outubro enviado pela Associação
Cristã Real Esperança solicitando liberação de verba destinada ao uso de material de
expediente para pagar aluguel de impressora referente ao plano de trabalho atual FMDCA
002/2019; Recebemos no dia dezoito de outubro do CEDCA encaminhando a Portaria nº
3.550,  de  dezoito de  outubro  de  Dois  Mil  e  Vinte  e  Um -  Prorrogação  do  prazo  de
cadastramento  de  Fundos  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  para
encaminhamento  de  arquivo  eletrônico  à  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil;
Recebemos no dia  dezenove de outubro  E-mail  do  CEDCA  comunicando que estão
abertas as inscrições para o curso: “Marco Legal da Primeira Infância”, destinado a todos
os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos e demais interessados, com o objetivo
de dar efetivo cumprimento aos direitos preconizados na Lei n. 13.257/2016 e afins. A
capacitação ocorrerá do dia vinte e cinco de outubro a trinta de dezembro; recebemos no
dia  vinte de  outubro  e-mail  do  conselho  tutelar  informando  que  a  conselheira  tutelar
Caroline Signori Feix, afastada devido a um procedimento cirúrgico, contraiu covid 19 e
continuará  afastada  até  o  dia  29/10/21.  Pelo  protocolo,  ela  deve  ficar  afastada  por
quatorze dias  a  partir  da  data  do  teste  realizado,  feito  em  16/10.  Sendo  assim,  a
conselheira  tutelar  suplente  Sandra  Narcizo  continua  substituindo-a  até  dia  29/10;
Recebemos e-mail no dia vinte e um de outubro e-mail do conselho tutelar informando o
período de férias dos conselheiros tutelares Karin e Maurício para o ano de  Dois Mil e
Vinte  e  Dois.  Karin  Schwengber:  de  03/01/2022  a  01/02/2022  Maurício  Rafael:  de
02/02/2022  Com o  deferimento,  solicitamos  chamar  a  conselheira  suplente  para  este
período supracitado;  Recebemos no dia  vinte  e dois de  outubro  da instituição Pense
propaganda de  cursos de formação e aperfeiçoamento de Pesquisadores Institucionais;
Recebemos  no  dia  vinte  e  sete de  outubro  da  Secretaria  de  Educação  Convite  do
lançamento do Programa Conta pra mim que ocorrerá no dia vinte e sete de outubro as
13:30h; Recebemos no dia  vinte e seis de outubro e-mail  da entidade O Vento Brasil
encaminhando todos os documentos para dar sequência ao edital 03/2021; Recebemos
no dia cinco de novembro do NAHC o Projeto oficinas para ser analisado pela comissão
de projetos e avaliada a possibilidade de usar a verba que sobra do recurso do ano de
Dois Mil  e  Vinte e Um, para a execução das  oficinas;  Recebemos no dia  quatro de
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novembro e-mail da senhora Joice Dognini solicitando informações sobre as datas, local e
horários que acontecem as reuniões CMDCA; recebemos no dia dezenove de outubro da
fundação |ABRINQ/ Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC) da Fundação Abrinq
informando que a partir de dezenve de Outubro de Dois Mil e Vinte e Um, está aberto o
prazo  para  preenchimento,  por  parte  dos  municípios,  do  Mapa  Fortalecimento  de
Conselhos, na plataforma online do Programa www.prefeito.org.br.  Não perca tempo e
preencha  já  as  informações  relativas  aos  Conselhos  e  Fundo  de  seu  município;
Recebemos no dia vinte de outubro memorando 42.085/2021 da Anna Christina Barichello
Secretária  de  Inclusão  Social  com  informações  solicitadas  para  o  Programa  prefeito
Amigo da  criança. São elas:  Quanto as despesas, conforme relatórios, o total fixado no
orçamento do FMDCA em 2020 foi de R$ 6.375.000,00, destes foram anulados/reduzidos
R$  681.970,20  e  suplementado  R$  100.000,00  (ajustes  internos  reduzido  de  uma
despesa e suplementado em outra, conforme solicitação do CMDCA). Em relação aos
recursos destinados pelo município para custear as despesas do FMDCA, foi no montante
de R$5.513.029,80, destes foram empenhados o total de R$4.895.101,32. Já em relação
ao valor recebido à título de imposto de renda, seja por doações diretas ou via malote da
Receita Federal, obtivemos o montante de R$115.222,74 mais R$644,04 de rendimentos
de aplicação financeira. Desse valor, não foram realizados nenhum empenhamento de
despesa no exercício de Dois Mil e Vinte e Dois. Além disso, o FMDCA recebeu recursos
oriundos de Multas do Tribunal de Justiça de SC no montante de R$7.558,62. Deste valor
foi realizado o empenhamento de despesas no montante de R$1.993,00; Recebemos no
dia  vinte de  outubro  memorando  43.021/2021  da  Secretaria  Anna  Cristina  Barichello
resposta  a  solicitação  do  conselho  referente  a  data  de  pagamento  do  recurso  as
entidades. Em resposta à solicitação, primeiramente informamos que no mês 10/2021
todos as entidades receberam até o 5º dia útil do mês, desta forma, acreditamos que não
houve atraso, uma vez que realizamos TED/Transferência imediata. A única entidade que
recebeu no dia 07/10 foi a Amor pra Down devido a problemas diretamente com a gestora
da parceria que atrasou o envio dos documentos; Recebemos e-mail da secretaria de
educação no dia dezenove de outubro referente a inscrições para o Curso Marco Legal da
Primeira Infância;  Recebemos no dia  cinco de novembro memorando 25.578/2021 do
senhor Eduardo Humberto Oliveira Krewinkel, Secretário de Gestão Administrativa, sobre
a instauração do processo administrativo do conselheiro  tutelar  Paulo Cavalcanti.  Em
resposta  ao  pedido  de  informações  constante  da  inicial,  informo  que  foi  instaurado
processo  administrativo  disciplinar  em  desfavor  do  Conselheiro  Tutelar  Paulo  Edson
Cavalcante de Oliveira, estando a cargo da Comissão Processante; Recebemos no dia
cinco de novembro memorando 43.641/2021 da secretaria de saúde sobre justificativa de
ausência de Conselheiros municipais (saúde) em reunião Ordinária do dia 19/10/2021 às
09h.  Informo  que  titular  (Leandro  Teixeira  Ghilardi)  encontra-se  com  atribuições  em
Unidade de coordenação bem como falta de recursos humanos em setores da Unidade
(administrativo, psicologia, enfermagem). Ainda a suplência encontra-se em período de
afastamento  para  tratamento  de  saúde;  Recebemos  no  dia  quatro de  novembro
memorando  42.441/2021  sobre  a  compra  de  computadores  para  o  programa  jovem
Aprendiz, solicitando a procedência do pedido, indicando para Fiscal do Contrato este
Diretor. Local para entrega: Centro de Convivência da Família (Rua Itália, 1059, Nações)
para, posteriormente,  ação do Departamento de Patrimônio quanto ao tombamento e,
após, do DTI quanto às configurações necessárias. Solicita-se diligência ao pedido em
virtude de, ao retornar o ano letivo no ano que segue, os computadores serão de vital
importância para o aproveitamento dos alunos do Programa Jovem Aprendiz; Recebemos
no  dia  vinte  e  seis de  outubro  memorando  33.493/2021  da  senhora  Anna  Christina
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Barichello Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social sobre o Termo de Parceria
com Associação O Vento Informando que realizamos a liquidação da parcela e que o
pagamento  será  agendado para  amanhã ((26/10).  Qualquer  problema que porventura
possa ocorrer,  comunicaremos.  No mais,  mesmo tratando-se de parceria com parcela
única,  deve  ser  procedida  a  análise  da  prestação  de  contas  e  emissão  de  Parecer
Técnico  Final  por  parte  do  Gestor  de  Parcerias,  bem  como,  remeter  o  processo  à
Comissão de Monitoramento (que nos lê em cópia) para Avaliação e Homologação do
Parecer  Técnico  Final,  em  conformidade  com  os  art.  59  e  67  da  Lei  13.019/2014;
Recebemos no dia  vinte e oito de  outubro Despacho 1-  44.583/2021 do gabinete do
prefeito informando que a Resolução nº 040/2021, foi publicada na Edição de 26/10/2021;
Recebemos  no  dia  três de  novembro  memorando  44.926/2021  da  senhora  Lucimar
Pereira da Silva Assistente Contábil-financeiro sobre relatório nº 166/2021 da entidade
CERENE,  referente  a  34ª  fase  para  assinatura  e  o  relatório  da  Comissão  de
Monitoramento referente OSC CERENE, para sua análise no que diz respeito a parceria
para  o  ano  de  Dois  Mil  e  Vinte  e  Dois. Pauta  03:  Fórum  de  Entidades  Não
Governamentais:  Resultado  da  análise  da  Comissão  Eleitoral  do  Fórum  sobre  os
documentos  enviados  pelas  entidades  inscritas  e  definição  de  horário  e  local  para
realização da eleição. A comissão eleitoral analisou todos os documentos das entidades
inscritas e homologou as  quinze entidades. A Comissão apresentou a data de  sete de
dezembro para a eleição e colocou pra votação a escolha do local e se a reunião da
eleição seria  virtual  ou  presencial.  A plenária  aprovou  por  unanimidade a  câmara de
vereadores e  a eleição presencial. Portanto a eleição dos membros não governamentais
será no dia sete de dezembro as nove horas na Câmara de vereadores e será presencial.
Pauta  04:  Edital  n°003/2021  –  Edital  de  Chamamento  Público.  O presidente  Luciano
explanou sobre a pauta. Disse que estamos na última fase do edital: a de celebração dos
termos de colaboração. Nesse sentido convocou todas as entidades que tiveram projetos
aprovados no referido edital para que entregam seus documentos no CMDCA para que o
mesmo envie para a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social para a efetivação
do  termo  de  colaboração  para  Dois  Mil  e  Vinte  e  Dois.  Falou  também  que  muitas
entidades  já  enviaram. Pauta  05:  Recesso  de  final  de  ano  das  Organizações  da
Sociedade Civil  – OSC’s parceiras do FMDCA. A conselheira Manuela iniciou falando
sobre  a  importância  do  recesso  de  final  de  ano  e  que  todos  os  anos  as  entidades
combinam junto ao CDMCA. Ela trouxe a seguinte proposta: Dia dezessete de dezembro
seria o último dia de trabalho. Portando do dia vinte de dezembro até o dia sete de janeiro
de Dois Mil e Vinte e Dois os trabalhos serão feitos no sistema de plantão por telefone. Do
dia dez de janeiro a quatorze de janeiro de Dois Mil e Vinte e Dois iniciam os trabalhos no
sistema de plantão presencial. E o retorno presencial seria dia  dezessete de janeiro. A
proposta  foi  aprovada  por  unanimidade  pelos  conselheiros.  Os  dados  foram
encaminhados para a construção de uma resolução.   Pauta 06: Aprovação da Resolução
n°042/2021  que  orienta  a  utilização  de  recursos  recebidos  do  Fundo  da  Criança  e
Adolescente  de  Balneário  Camboriú  –  FMDCA.  A  Resolução  foi  aprovada  por
unanimidade pela plenária. Pauta 07: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e
de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; A
vice coordenadora Djaiza falou em nome do comitê e que o mesmo está em fase de
construção do protocolo da escuta especializada. Que todas as secretarias envolvidas
estão contribuindo e que foi  feita  uma reunião no dia  vinte e seis de outubro com a
presença de vários membros para os devidos encaminhamentos para a elaboração do
protocolo.  O conselheiro  João sugeriu  uma solicitação que o  CMDCA encaminhe um
ofício ao Comitê solicitando informações sobre a opinião do Judiciário local e do Ministério
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Público sobre o Comitê e sobre a escuta especializada no Município. A solicitação foi
aprovada pela plenária. Pauta 08: Comissão de Garantia de Direitos e Apoio ao Conselho
Tutelar;  nessa pauta a conselheira Patrícia parabenizou o Conselho pela utilização do
SIPIA, pois com isso toda a rede de apoio estará mais envolvida e trabalhando juntos.
Pauta  09:  Comissão  de  Orçamento  de  Fundo:  Análise  e  aprovação  do  recurso  para
execução do Projeto Ultrapassando Barreiras da Secretaria da Educação; A comissão de
orçamento  sugeriu  a  plenária  a  Não  aprovação  do  projeto,  pois  o  mesmo  precisa
acrescentar  o  número  de  atendidos  e  o  número  de  kits  para  o  projeto.  Também foi
sugerido que seja corrigido a tabela do projeto onde demonstra os valores dos kits. No
mesmo só está o livro e pela explanação do conselheiro Bruno, tem outros itens. Então
precisa  alterar,  pois  este  foi  um  dos  itens  pela  não  aprovação.  A plenária  seguiu  a
comissão votando pela reprovação do projeto.  O conselheiro Bruno, representante da
secretaria  de  Educação  entendeu  as  proposições  e  disse  que  corrigirá  o  projeto  e
reenviará  o  projeto.  Pauta  10:  Comissão  de  Política  de  Atendimento  dos  Direitos  –
Projetos:  Análise do projeto para renovação de Inscrição do Projeto da Associação O
Vento Brasil; A comissão analisou o projeto e sugeriu aprovação do mesmo, pois entregou
o  projeto  nos  modelos  do  CMDCA  e  está  tudo  correto.  A  plenária  aprovou  por
unanimidade; Análise do projeto para renovação de Inscrição do Projeto do Instituto Anjos
Sem Asas; A comissão analisou o projeto e sugeriu aprovação do mesmo, pois entregou o
projeto nos modelos do CMDCA e está tudo correto. A plenária aprovou por unanimidade;
Análise do projeto para renovação de Inscrição do Projeto Ultrapassando Barreiras da
Secretaria de Educação; o projeto não foi avaliado pois precisa atualizar dados; Análise
da Inscrição do Projeto do Instituto Social A Cabana; O projeto do Instituto A cabana não
foi avaliada, pois não houve tempo hábil  para o mesmo. Vai ser encaminhado para a
próxima reunião. Análise do projeto da Associação Beneficente Cristã Real Esperança
para inscrição no Edital n°003/2019 – Edital de Chancela; A Comissão sugeriu aprovação
do projeto,  pois  está  nos modelos  do edital  de  chancela.  O projeto  foi  aprovado por
unanimidade por todos os conselheiros. A comissão parabenizou a entidade pelo projeto.
Análise do projeto da Geração de Emprego e Renda – GERAR para inscrição no Edital
n°003/2019 – Edital de Chancela; A comissão analisou o projeto da GERAR e sugeriu a
não aprovação, pois não está nos modelos do CMDCA. Eles enviaram muitos anexos e
ficou confuso. Foi sugerido a organização dos documentos e reencaminhar para nova
análise.  A plenária  seguiu  a  comissão  e  votou  pela  não  aprovação;  Aprovação  da
solicitação do Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC; A comissão analisou a
solicitação e sugeriu a não aprovação e que seja feito um ofício para a Controladoria
solicitando informações sobre o pedido do NAHC. A plenária seguiu a comissão,  não
aprovando a solicitação e aguardando a resposta da Controladoria.  Pauta 11: Comissão
de  Registro,  Inscrição  e  Reavaliação:  Análise  dos  documentos  para  Registro  e
Qualificação da Organização da Sociedade Civil  Árvore da Vida – Casa das Anas;  A
Comissão sugere a aprovação com a ressalva do documento de solicitação do alvará
sanitário, que é o único documento faltante. A plenária aprovou com a ressalva sugerida
pela comissão e assim que Árvore da Vida – Casa das Anas encaminhar o documento,
estará aprovada,  não precisando passar  por  nova avaliação;  Análise dos documentos
para Registro e Qualificação da The Up Cursos; A comissão analisou os documentos da
The Up Cursos e constatou a falta de vários documentos e sugeriu a não aprovação. A
plenária seguiu a comissão e não aprovou a solicitação de registro da entidade The Up
Cursos; Análise  dos  documentos  para  renovação  de  Registro  e  Qualificação  da
Associação O Vento Brasil; A Comissão sugeriu aprovação do registro, pois apresentou
todos os documentos. O registro foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros;

#575d02df-5ecd-4477-9b18-e3628bee866f



Análise dos documentos para renovação de Registro e Qualificação do Instituto Anjos
Sem Asas; A Comissão sugeriu aprovação do registro, pois está nos modelos do edital de
chancela. O registro foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros. Pauta 12:
Assuntos Gerais. Nessa pauta o conselheiro Wilson colocou sobre a atualização do Edital
de chancela. O mesmo sugere que seja feita na primeira reunião de Dois Mil e Vinte e
Dois. A plenária concordou com ele. Wilson também propôs uma capacitação no início do
ano sobre a utilização das sobras dos recursos no final do ano, baseada na solicitação do
NAHC.  Wilson disse  que  ainda  falta  muito  entendimento  das  entidades  e  do  próprio
governo sobre o assunto. O presidente Luciano fez uma homenagem ao Dia Mundial da
adoção que é exatamente nesse dia. E diz que no dia 08 de novembro o Grupo de Apoio
a Adoção Anjos da Vida fez uma live com o presidente nacional dos grupos de apoio a
adoção Paulo Sérgio alusivo ao Dia. O presidente Luciano encerrou a reunião pedindo
energias positivas para a secretária do Conselho Patrícia que passará por uma cirurgia. E
nesse  sentido  estaremos  sem  secretária  pelos  próximos  dias  contamos  com  a
compreensão  de  todos.  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 (11)

Ana Carolina Gomes (Participante)
Assinou em 14/12/2021 às 13:59:20 (GMT -3:00)

Luciano Pedro Estevão (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 19:01:04 (GMT -3:00)

Regina Dal Bem (Participante)
Assinou em 14/12/2021 às 14:02:50 (GMT -3:00)

Valdeci Matias (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 14:06:19 (GMT -3:00)

Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 14:25:28 (GMT -3:00)

Manuela Pessoa Duarte (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 18:03:33 (GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 19:41:55 (GMT -3:00)

João Carlos Alves dos Passos (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 15:05:40 (GMT -3:00)

Sandra Mara Luchtenberg (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 16:34:48 (GMT -3:00)
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Patricia da Costa Oliveira (Participante)
Assinou em 16/12/2021 às 17:41:22 (GMT -3:00)

CMDCA (Participante)
Assinou em 17/12/2021 às 08:39:35 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

16/12/2021 às 17:41:22 
(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.

13/12/2021 às 12:08:50 
(GMT -3:00)

CMDCA solicitou as assinaturas.

13/12/2021 às 14:25:28 
(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.

13/12/2021 às 14:06:19 
(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.

13/12/2021 às 15:05:40 
(GMT -3:00)

João Carlos Alves dos Passos (Autenticação: e-mail 
joaopassospps@hotmail.com; IP: 177.3.22.115) 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.

13/12/2021 às 16:34:48 
(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.
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Data e hora Evento

13/12/2021 às 18:03:33 
(GMT -3:00)

Manuela Pessoa 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.

13/12/2021 às 19:01:04 
(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.

13/12/2021 às 19:41:55 
(GMT -3:00)

Josiane Hoepers (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 
177.40.10.253) 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.

14/12/2021 às 13:59:20 
(GMT -3:00)

Ana Carolina Gomes (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.

14/12/2021 às 14:02:50 
(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.

17/12/2021 às 08:39:35 
(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 08:39:42 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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