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"A violência não é força, mas fraqueza, nem nunca poderá
ser criadora de coisa alguma, apenas destruidora”
- Benedetto Croce

1. APRESENTAÇÃO
Este protocolo e ﬂuxograma são resultados de processos de
articulação e debate da Rede de Atendimento de Petrolândia, iniciado em 2014 os debates e protocolos iniciais e no ano de 2016, foram
oportunizados abordagem e foco primordial, onde foi restabelecido
a Rede Intersetorial de Atendimento e ocorrem mudanças no documento.
Com o intuito de avançar no sentido da prevenção e atendimento a
violação de Direitos, foi estruturada a Rede Intersetorial de
Atendimento, O objetivo é a articulação e integração dos atendimentos através da criação de protocolos e ﬂuxogramas no intuito de
organizar, priorizar e mapear os serviços de referência. Essa articulação entre as diferentes políticas públicas de atendimento busca a
otimização dos recursos públicos, a complementaridade das ações, a
agilidade de atendimento e a eﬁcácia dos serviços prestados à
população.
Em encontros coletivos a Rede discutiu, problematizou e foram
elencadas as diﬁculdades encontradas pelos atores da proteção e
promoção de Direitos dentro do município subsequente a isso foi
possível construir dentro da Rede um mapeamento das políticas,
serviços, programas, projetos disponíveis e assim concluir o ﬂuxograma de atendimento.
A atuação é efetivamente dentro do Sistema de Garantia de
Direitos, este foi instaurado com base nas regulamentações do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 2006 p.03), sendo uma “articulação e integração das instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil”. Sua função
necessita ser exercida em rede, com base em três eixos estratégicos:
Defesa, Promoção e Controle dos Direitos. A defesa precisa assegurar
a responsabilização dos agentes que violam os direitos da criança e
do adolescente. Estes são viabilizados por meio da proteção das
vítimas com integração operacional entre o Conselho Tutelar (que,
dentro do dispõe de status de autoridade pública 1) e os proﬁssionais
encarregados de apurar a ocorrência do crime. Ou seja, Poder
1 Segundo Digiácomo (2014, n.p.) “[..] órgão dotado de poderes (e deveres)
equiparados aos da autoridade judiciária (inclusive o poder de requisição de
serviços públicos) criada justamente na perspectiva de desjudicialização (e
assim agilizar) o atendimento”.

Judiciário, Polícia Civil e Militar, Promotorias, Varas e Tribunais especíﬁcos, dentre outros. Na promoção, desenvolve-se a política de
atendimento à criança e ao adolescente respaldada pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente. Quem coordena são os Conselhos
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em
contato direto com os conselhos setoriais das demais políticas públicas, propondo estratégias por meio de debates com representantes
de todas as instituições. Estes têm a incumbência de garantir a implementação das políticas especíﬁcas de atendimento às crianças,
adolescentes e suas famílias pelo poder público, ﬁrmando assim o
controle social.
Segundo o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência
(BRASIL, 2013, p.12) “a ideia de proteção à infância surgiu apenas no
ﬁnal do século XIX e início do século XX”, quando o marco normativo
de proteção à infância e à adolescência foi conﬁgurado na Declaração
Universal dos Direitos da Criança, em 1959 e, anteriormente, já na
Declaração dos Direitos Humanos em 1948, garantindo a todas as
crianças e adolescentes o direito à proteção e ao desenvolvimento
em prioridade. A partir destes, a Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB), em seu artigo 227, apresenta a proteção
integral à criança e ao adolescente como prioridade. De sua parte, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, traz a criança e
o adolescente na condição de proteção especial do desenvolvimento.
Sendo que os principais avanços já observados são relacionados à
garantia da agilidade e da resolutividade dos atendimentos, à padronização da documentação de atendimento, de referência e de contra
referências e à aproximação e troca de experiências entre os serviços.
Este guia objetiva subsidiar as equipes no atendimento as situações e
os ﬂuxos foram pactuados nas reuniões de Rede, constituindo um
importante legado na proteção as pessoas em situação de risco. Este,
produzido coletivamente, aprimora ações cooperadas em tempo que
reﬂete o compromisso público com a ampliação dos direitos na
proteção de pessoas em situação de risco, especialmente de crianças
e adolescentes.

2. VIOLÊNCIA
O conceito de violência não se conﬁgura como algo fechado ou
deﬁnitivo. Existem diversas tentativas de deﬁnição, como a da
Organização Mundial de Saúde (OMS), que a deﬁne como o uso da
força física ou do poder, na prática ou sob forma de ameaça, contra
pessoa, grupo, comunidade ou mesmo contra si mesmo, que gera
sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Segundo Dahlberg e Krug (2006), o conceito da
OMS ressalta a intencionalidade com relação ao ato e ao poder,
abrangendo as relações violentas, a negligência e todos os tipos
de abusos físicos, sexuais ou psicológicos. As consequências não
podem ser deﬁnidas apenas em termos de ferimentos ou de morte
e o aspecto mais complexo está pautado na intencionalidade da
ação.
Segundo a UNICEF, a violência se caracteriza de várias formas,
desde a tortura constituída como um ato intencional para causar
lesões físicas, mentais ou ambas. Com intuito de obter vantagem,
informação, aplicar castigo e demais. A violência psicológica
conﬁgurada como uma relação de poder com abuso de autoridade
ou ascendência sobre o outro, coerção e de forma inadequada e
excessiva, causando danos psíquicos. A discriminação se fundamenta na segregação, tratamento diferenciado de alguém sobre
outra pessoa por características pessoais, raça, gênero, religião,
idade, origem social, dentre outros.
A violência física mediada por meio de ato de agressão física e
que pode traduzir-se em marcas visíveis. A negligência e o abandono, descuido, descompromisso com o cuidado, este ato não
está necessariamente relacionada às diﬁculdades socioeconômicas dos responsáveis. Trabalho infantil constituiu como todo trabalho realizado por pessoas com idade não permitida para o trabalho, no Brasil a idade mínima é de 14 anos, mas em condições
especiais. O trabalho infantil conﬁgura como a substituição da
criança ou adolescente por um adulto, gerando renda pelo feito.
Tráﬁco de crianças e adolescentes onde recruta os mesmos para
ﬁns de exploração e pôr ﬁm à violência sexual. Esta consiste em
situações de abuso ou de exploração sexual de crianças e adoles-

centes e sua utilização para ﬁns sexuais, mediada ou não por força
ou vantagem ﬁnanceira. Incluindo desde o abuso sem contato, por
meio de exibicionismo e com contatos físicos, ambos incorrem em
dano sobre a vítima.

3. PROMOÇÃO X PROTEÇÃO
Promoção onde as situações ainda estão no patamar de suspeita, ameaça e as situações devem ser observadas quando na sua
gênese. Entendem-se todas aquelas situações mais leves que
crescem lentamente no cotidiano, geralmente com suspeitas não
identiﬁcadas de que poderá estar havendo situações anormais.
Devendo haver articulação entre a Rede de proteção básica (escola/CRAS/unidade de saúde).
Ÿ Atentados psicológicos / verbais, orientação familiar e conviŸ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

vência;
Negligencia familiar em relação a limites;
Diﬁculdade de aprendizado associado a histórico de negligencia familiar;
Infrequência, baixo rendimento escolar e mudança repentina
de comportamento, inicialmente acompanhado pela Escola e
na sua inobservância com encaminhamento ao Conselho
Tutelar;
Conﬂito intrafamiliar sem violência física.

Proteção quando as violências aparecem por meio de indícios
e/ou já instaladas. Entendem-se aquelas situações mais graves
que se expressão concretamente na violação de Direitos e outras
violências, quando as violências aparecem por meio de indícios do
ocorrido e ou violência instalada. Nestes casos o atendimento
d eve s e r co m u m a Re d e j á m a i s e s p e c i a l i z a d a ( S a úde/CREAS/CT/Policias)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Violência sexual
Violência física
Alienação parental
Abandono
Cárcere
Conﬂito intrafamiliar com violência física

4. SUSPEITA X INDICIO
Suspeita estendem-se todas aquelas situações de ameaça,
desconﬁança, ideia vaga, suposição, como exe.: “o vizinho falou ou
denunciou que ouviu muitos gritos à noite”.
Indicio estendem-se todas aquelas situações de ameaça conﬁrmada pela vítima, vestígio, sinal, indicação sinal ou fato que deixa
entrever alguma coisa, sem a descobrir por completo, mas constituindo princípio de prova. “Circunstancia conhecida e provada,
que tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra” (código de Processo Civil Art. 239). Como ex:
“relato de crianças sem interferência de inquiridor de que tal
pessoa a bateu assim e nesse lado”.

5. PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes em situação de risco.

6. PROCEDIMENTOS
Política de Educação
Quando esta política identiﬁcar uma situação, devido à mudança de comportamento da criança e ou adolescente, verbalização,
observação.
A pessoa que identiﬁca, ouve ou percebe a situação acolhe e se:
Ÿ Se caracterizar suspeita, sem indício se encaminhará para a

psicóloga da educação atender e recolher dados com a Rede
para fundamentar as impressões e:
¢ Preencher a Notiﬁcação compulsória (sendo suspeita

ou indicio)
¢ Encaminhará para que a escola chame a família para
conversar sobre as diﬁculdades do processo ensino
aprendizagem com perspectiva de observar as respostas da família.
¢ Se observar a necessidade de fortalecimento de víncu-

los familiares e ou conﬂitos intrafamiliares encaminhará a Proteção Social Básica (CRAS).
Ÿ Se caracterizar indício, e for possível contato com a psicóloga

da Educação, ou se esta proﬁssional não estiver disponível
deve acionar o Conselho Tutelar e um dos proﬁssionais sendo
psicóloga ou conselheira deve:
¢ Preencher a Notiﬁcação compulsória (sendo suspeita

ou indicio)
¢ Aciona a família para Registro da Ocorrência, na

ausência da família ou negação da família aciona o
Conselho Tutelar 2 para o registro. (posterior envio de
relatório)
¢ Encaminhar para atendimento técnico de Saúde com
diagnóstico médico, se necessário.
¢ Orienta a vítima sobre a existência de serviços de
referência para atendimento (Proteção Social
Especial).
¢ Encaminha a situação com relatório ou cópia do registro de atendimentos e copia do Boletim de Ocorrência
a proﬁssional que responde pelos atendimentos da
Proteção Social Especial de Média Complexidade.
(informando se a família aceitou ou não o encaminhamento).
Política de Saúde
Quando esta política identiﬁcar ou receber uma situação de
risco encaminhada por entes da Rede, que envolve a criança e ou
adolescente deve identiﬁcar e acolher a vitima com escuta qualiﬁcada e humanizada, recolher dados com a Rede para fundamentar
as impressões, atender com parecer técnico.
2

Decreto-Lei Nº 3.688, De 3 de Outubro De 1941. “Art. 66. Deixar de
comunicar à autoridade competentente; II – crime de ação pública, de que
teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra proﬁssão sanitária,
desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não
exponha o cliente a procedimento criminal"

Ÿ Se caracterizar suspeita, sem indícios.
¢ Fará a acolhida e preencher a notiﬁcação compulsória

(se ainda não estiver preenchida)
¢ Encaminhará informativo ao Conselho Tutelar 3 e relatório dos atendimentos;
¢ Se observar a necessidade de fortalecimento de vínculos familiares e ou conﬂitos intrafamiliares encaminhará a Proteção Social Básica (CRAS).
Ÿ Se caracterizar indício,
¢ Acolher com base no decreto lei 7.958 de 13/03/2013 e

¢
¢
¢

¢
¢

portaria n° 485 de 01/04/2014 do Ministério da Saúde
e portaria interministerial SPM/MJ/MS n°288 de
25/03/2015, onde deve prestar atendimento humanizado com acolhimento, anamnese e realização de
exames clínicos e laboratoriais, com a descrição minuciosa das lesões, com indicação da temporalidade e
localização especiﬁca (oferecer elementos á responsabilização dos autores da violência) preenchimento
de prontuário com informações especiﬁcas e tratamento adequado.
Preencher a notiﬁcação compulsória
Encaminhar para delegacia de polícia com notiﬁcação
de violência e encaminhamento de exames médicos
Encaminhar e ou acionar o Conselho Tutelar para
conﬁrmação do Boletim de Ocorrência, se for agressor
familiar.
Encaminhar notiﬁcação e relatório ao Conselho
Tutelar.
Orienta a vítima sobre a existência de serviços de
referência para atendimento (Proteção Social
Especial)

Decreto-Lei Nº 3.688, De 3 de Outubro De 1941. “Art. 66. Deixar de
comunicar à autoridade competentente; II – crime de ação pública, de que
teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra proﬁssão sanitária,
desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não
exponha o cliente a procedimento criminal"

3

¢ Encaminha a situação com relatório ou cópia do regis-

tro de atendimentos e cópia do Boletim de Ocorrência
a proﬁssional que responde pelos atendimentos da
Proteção Social Especial de Média Complexidade.
(informando se a família aceitou ou não o encaminhamento).
Unidade hospitalar
Ÿ Quando esta unidade receber situação de violência, que

envolve a criança e ou adolescente deve identiﬁcar e acolher
a vítima com escuta qualiﬁcada e humanizada, recolher
dados com a Rede para fundamentar as impressões, atender
com parecer técnico.
Ÿ Se caracterizar suspeita, sem indícios.
¢ Fará a acolhida e preencher a notiﬁcação compulsória

(se ainda não estiver preenchida)
¢ Encaminhará informativo ao Conselho Tutelar 4 e relatório dos atendimentos;
Ÿ Se caracterizar indício,
¢ Acolher com base no decreto lei 7.958 de 13/03/2013 e

portaria n° 485 de 01/04/2014 do Ministério da Saúde
e portaria interministerial SPM/MJ/MS n°288 de
25/03/2015, onde deve prestar atendimento humanizado com acolhimento, anamnese e realização de
exames clínicos, com a descrição minuciosa das lesões,
com indicação da temporalidade e localização especiﬁca (oferecer elementos á responsabilização dos
autores da violência) preenchimento de prontuário
com informações especiﬁcas e tratamento adequado.
Decreto-Lei Nº 3.688, De 3 de Outubro De 1941. “Art. 66. Deixar de
comunicar à autoridade competentente; II – crime de ação pública, de que
teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra proﬁssão sanitária,
desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não
exponha o cliente a procedimento criminal“

4

¢ Preencher a notiﬁcação compulsória
¢ Encaminhar para a unidade básica de Saúde
¢ Acionar o Conselho Tutelar, que dará devidos encami-

nhamentos.
Política de Assistência Social
Quando esta política receber uma situação de risco que envolve
a criança e ou adolescente deve prestar atendimento a vitima com
escuta qualiﬁcada, recolher dados com a Rede para fundamentar
as impressões, atender com parecer técnico.
Ÿ Se caracterizar suspeita, sem indícios.
¢ Preencher a notiﬁcação compulsória
¢ Encaminhará a Proteção Social Básica (CRAS) onde

atenderá a família e acompanhará.
Ÿ Se caracterizar indício,
¢ Preencher a notiﬁcação compulsória
¢ Acionar a família se não estiver presente
¢ Encaminhar para atendimento da política de Saúde, se

necessário.
¢ Aciona a família para Registro da Ocorrência, na ausên-

cia da família ou negação da família aciona o Conselho
Tutelar para o registro.
Delegacia Municipal
Quando esta política identiﬁcar ou receber uma situação de
risco que envolve a criança e ou adolescente deve identiﬁcar e
acolher a vitima com escuta qualiﬁcada, recolher dados com a
Rede para fundamentar as impressões e formular o Registro de
Ocorrência.
¢ Situações que envolvam crianças e ou adolescentes

deve notiﬁcar ao Conselho Tutelar.
¢ Conselho Tutelar deve preencher a notiﬁcação com-

pulsória.

¢ Atender quando foi acionada pela Rede e tomar os

procedimentos cabíveis de proteção, tal qual o
Boletim de Ocorrência, dando início ao inquérito
policial.
¢ Orientar a vítima sobre a existência de serviços de
referência para atendimento (Proteção Social
Especial)
¢ Encaminha a situação com relatório e/ou cópia do
registro de atendimentos e cópia do Boletim de
Ocorrência a proﬁssional que responde pelos atendimentos da Proteção Social Especial de Média
Complexidade. (Informando se a família aceitou ou
não o encaminhamento).
O proﬁssional da Proteção Social de Média Complexidade dará
um retorno a polícia militar cerca de trinta dias após a comunicação para informar se a devida situação está em acompanhamento.
Conselho Tutelar
Quando este for acionado pela Rede deve acionar os pais ou
responsáveis e fazer os encaminhamentos que lhe competem,
fundamentados no ECA:
Ÿ Se caracterizar suspeita, sem indícios.
¢ Preencher a notiﬁcação compulsória.
¢ Se observar a necessidade de fortalecimento de víncu-

los familiares e ou conﬂitos intrafamiliares encaminhará a Proteção Social Básica (CRAS).
Ÿ Se caracterizar indício,
¢ Contato imediato com pais e ou responsáveis
¢ Se ainda não estiver preenchida a notiﬁcação compul-

sória, assim deverá preencher.
¢ Encaminhar para atendimento técnico de Saúde com
diagnóstico médico, se necessário.
¢ Registro da Ocorrência

¢ Requisita atendimento da Proteção Social Especial

para a vítima e sua família.
¢ Encaminha a situação com relatório e/ou cópia do
registro de atendimentos e cópia do Boletim de
Ocorrência a proﬁssional que responde pelos atendimentos da Proteção Social Especial de Média
Complexidade.
¢ Se for medida protetiva, independe de aceitação
familiar para encaminhamento a Proteção Social
Especial.
Quando este for acionado pela sociedade, por meio de denúncias anônimas ou demais, deverá averiguar a situação buscando
dados primeiramente na Rede de Atendimento para depois ir in
lócus nas famílias.

7. DOCUMENTOS
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA DOS
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE.
7.1 Orientações sobre o preenchimento:
- O Conselho Tutelar utiliza o documento padrão do SIPIA na
Referência/Encaminhamento;
- O documento de “Referência/Encaminhamento” deve ser feito
em 02 (duas) vias, sendo que uma será enviada ao destino e protocolada e a outra ﬁcará arquivada no respectivo serviço;
- O usuário dever ter uma cópia do encaminhamento, onde deve
comparecer ou qual serviço entrará em contato com ele;
- No documento de "Contra-referência" (ou documento de
devolução do encaminhamento, com informações do desenvolvim e n t o) d eve rá c o n s t a r o n ú m e r o d o d o c u m e n t o d e
Referência/Encaminhamento;
- Os documentos de Referência e Contra-referência deverão ser
preenchidos corretamente, com as informações necessárias,
especiﬁcando o histórico da situação do usuário e os procedimentos e encaminhamentos realizados com datas;
- Todos os documentos enviados aos Serviços (Referência e

Contra-referência) deverão vir em envelope lacrado conﬁdencial,
reforçando-se o sigilo de tais documentos;
- Caso o documento de Referência seja encaminhado para o
Serviço impróprio, o Serviço que recebeu deverá fazer a devolutiva comunicando o fato, no documento de Contra-referencia.

8. PACTUAÇÃO
A notiﬁcação compulsória deverá ser preenchida pelo proﬁssional que faz o primeiro atendimento a situação de violência e está
via deve seren caminhada ao proﬁssional da Secretaria de Saúde
que sistematiza as informações. Esta notiﬁcação independe de
denuncia policial quando o sujeito possuir mais de 18 anos de
idade.
Todos os encaminhamentos, referência e contra-referência
devem ser nominadas ao recebedor.
A Rede Intersetorial de Atendimento que é composta pelas
políticas públicas do município e demais setores de atendimento
poderá reavaliar este protocolo e ﬂuxograma a qualquer tempo.
Representantes do CRAS e da Proteção Social Especial de
Média Complexidade realizarão visitas de Gestão de Território
junto às escolas e ESF a ﬁm de discutir casos especíﬁcos.
Caso o atendimento da Rede, passando pelos setores da mesma, mínimo de seis meses não forem eﬁcazes (salvo situação
grave, que exija providencias imediatas), poderá acionar o
Ministério Público. Mediante todos os atendimentos devidamente
documentados e protocolados pelos serviços encaminhados.
A Rede pactua garantia de agenda bimestral com todos os
envolvidos para discutir procedimentos e atendimentos conjuntos
as pessoas em situação de ameaças e ou violação de Direitos.
Os proﬁssionais técnicos que compõe a Rede, não possuem
agenda ﬁxa para discutir casos especíﬁcos e poderá ser acionada
em conformidade a necessidade.

9. TELEFONES E ENDEREÇOS
Conselho Tutelar
Rua: 16 de Agosto
Telefone: (47) 35360218 / 91867323
E-mail:conselhotutelar@petrolandia.sc.gov.br
Horário de expediente: 08:00 as 12:00 e 13:30 as 17:30
Secretaria Municipal de Saúde
Rua: Prefeito Frederico Probst n° 67
Telefone: (47) 35361151
E-mail:saudepetrolandia@hotmail.com
Horário de expediente: 07:00 a 13:00.
Unidade Básica de Saúde
Rua: Pastor Michalowski s/n
Telefone: (47) 35360130
E-mail:saudepetrolandia@hotmail.com
Horário de expediente: 07:00 a 17:00.
Fundação Médico Social Rural Santa Catarina (Hospital)
Rua: Jacob Monn
Telefone: (47) 35361150/35360095
E-mail:hospitalpetro@yahoo.com.br
Núcleo Apoio Saúde da Família (NASF)
Rua: Generoso Thieves n°370
Telefone: (47) 35360219
E-mail:nasf@petrolandia.sc.gov.br / djeise.psi@gmail.com
Horário de expediente: 06:30 a 12:30.
Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua: 16 de Agosto
Telefone: (47) 35361527/35360182
E-mail:assistenciasocial@petrolandia.sc.gov.br
servicosocial@petrolandia.sc.gov.br (proteção social especial)
Horário de expediente: 07:00 a 13:00.
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Rua: Parque de exposição Aloisio Haveroth
Telefone: (47) 35360203
E-mail:cras.petrolandia@petrolandia.sc.gov.br
Horário de expediente: 08:00 a 16:00.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua: Germano Schiestl s/n
Telefone: (47) 35361151
E-mail:rosemeress@yahoo.com.br
Horário de expediente: 07:00 a 13:00 e plantão em período vespertino
Centro de Educacional Perimbó
Rua: Ricardo Tarum
Telefone: (47) 35361156
E-mail: ceperimbo@gmail.com
Horário de expediente: 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00
Centro de Educação Infantil Pingo de Gente
Rua: Germano Schiestl
Telefone: (47) 35361151/92181278
E-mail: centropingodegente@gmail.com
Horário de expediente: 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00
Centro Educacional Criança Esperança
Rua: Rodovia SC 110 km 07
Telefone: (47) 91047991
E-mail:c.e.criancaesperanca@gmail.com
Horário de expediente: 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00
Escola de educação Básica Prefeito Frederico Probst (estadual)
Rua: Rodovia SC 427, km 07
Telefone: (47) 92216972
E-mail: segunda.amarildo07@gmail.com
Horário de expediente: 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00
Escola de Educação Básica Hermes Fontes (estadual)
Rua: Governados Celso Ramos n°60
Telefone: (47) 35361158
E-mail:hermes_fontes@sed.sc.gov.br
Horário de expediente: 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
Rua: Prefeito Frederico Probst n° 67
Telefone: (47) 35361151
E-mail:esportespetrolandia@gmail.com
Horário de expediente: 07:00 as 13:00.

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo
Rua: Prefeito Frederico Probst n° 67
Telefone: (47) 35361151
E-mail:conselhotutelar@petrolandia.sc.gov.br
Horário de expediente: 07:00 as 13:00.
Delegacia de Policia do Município de Petrolândia
Rua: Prefeito Frederico Probst n° 67
Telefone: (47)35338804
E-mail:dppetrolandia@pc.sc.gov.br
Horário de expediente: 12:00 as 19:00.
Conselho Municipal de Assistência Social
Rua: 16 de Agosto
Telefone: (47)35360182/35361527
E-mail: cmas.petrolandia@petrolandia.sc.gov.br
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
Rua: 16 de Agosto
Telefone: (47)35360182/35361527
E-mail: cmdca.petrolandia.sc@gmail.com
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa
Rua: 16 de Agosto
Telefone: (47)35360182/35361527
E-mail: ci.petrolandia.sc@gmail.com
Ministério Público de Santa Catarina
Rua: Rua Vereador Joaquim Boing, s/n, Centro, Ituporanga-SC
Telefone: (47) 3533-8120
E-mail:ituporanga01pj@mpsc.mp.br
Horário de expediente: 12:00 as 19:00.

10. FLUXOS

11. PACTUAÇÃO DA REDE INTERSETORIAL
_________________________________________________
Joel Longen
Prefeito Municipal
_________________________________________________
Mariza T. Hemkemaier dos Santos
Secretaria M. de Saúde
_________________________________________________
Ana Carolina da Cunha Capistrano
Secretaria de M. de Assistência Social
_________________________________________________
Rosemere Scheidt Schmitt
Secretaria M. de Educação e Cultura
_________________________________________________
Edson Silva Padilha
Secretaria M. de Esporte, Juventude e Lazer
_________________________________________________
Alcide Amarante
Secretaria M. da Agricultura, Industria, Comércio e Turismo
_________________________________________________
DeniraVandina de Souza Eger
Fundação Médico Social Rural de Santa Catarina
_________________________________________________
Edison João Dos Santos
Delegacia de Policia
_________________________________________________
Conselho Tutelar
Mandato 2016-2020
_________________________________________________
Marcia Schvambach Schmitt
Conselho M. Assistência Social
_________________________________________________
Terezinha Miranda Nienkoter
Conselho M. Direitos da Criança e do Adolescente
_________________________________________________
Olinda Spindola Kempner
Conselho M. Direitos da Pessoa Idosa

12. Equipe Técnica
_________________________________________________
Marcia Schvambach Schmitt
Assistente Social-Proteção Social especial
_________________________________________________
Keilha Correa Hasse
Assistente Social-Proteção Social Básica
_________________________________________________
Mariana Schmidt Goebel
Psicóloga-Proteção Social Básica
_________________________________________________
RosemereGeremias Farias
Enfermeira da Saúde
_________________________________________________
DjeiseMarla Eger
Psicóloga-Núcleo Apoio Saúde da Família
_________________________________________________
Fernanda Prada
Psicóloga-Educação

