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Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2014, às 14 horas em segunda chamada, 1 

no auditório do Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina – CIEE/SC 2 

em Florianópolis estiveram reunidos em Sessão Plenária Ordinária os conselheiros de 3 

direitos: Edelvan Jesus da Conceição (Centro Cultural Escrava Anastácia – Presidente 4 

do CMDCA); Dória Conceição de Moraes Vicente (Secretaria Municipal de Educação – 5 

SME); Fernanda Ferreira Porto (Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS); 6 

Carla Vieira (Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS); Samantha F. da 7 

Silva (Secretaria Municipal de Educação – SME); José Henrique de Brito (Fundação 8 

Municipal de Esportes – FME); Simone Simon (Fundação Franklin Cascaes); Scheila 9 

Cristina Frainer Yoshimura (Associação Comunitária Amigos de Jesus – ACAJE); 10 

Renata Machado Pereira (Instituto Comunitário da Grande Florianópolis – ICom); 11 

Fabiani Witt (Fundação CASAN – FUCAS); Lisiane Bueno da Rosa (Centro de 12 

Integração Empresa Escola de Santa Catarina – CIEE/SC). Estavam também 13 

presentes na plenária: Rodrigo Lisboa (Secretário Executivo do FloriCriança); Fabiana 14 

Effting Knabben (Secretária Executiva do CMDCA); Luciano von Frühauf (Técnico 15 

Administrativo do CMDCA); Maria de Fátima Bernadete de Souza (Estagiária do 16 

CMDCA); Alessandra B. da Silva (Associação Transmissão, Cidadania e Saber); 17 

Claudio H. de Oliveira (Associação Du Projetus); Fabrícia Régio (Lar Fabiano de 18 

Cristo); Daniella A. Scheidt (Casa da Criança); Maristela Toledo Soares (Seara Espírita 19 

Entreposto da Fé – SEEDE); Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Dyana 20 

Ayres S. Carvalho (Associação Casa São José); Cinthya Fernanda Spinato (Conselho 21 

Tutelar Centro); Luis Antonio Rodrigues (Conselho Tutelar Centro); Telma Regina 22 

Gonçalves Raimundo (Conselho Tutelar Sul); Semiramis Celeste Borges Pintado 23 

(Conselho Tutelar Norte); O Presidente deu as boas-vindas aos presentes e procedeu 24 

a leitura do edital de convocação com alterações e a seguinte pauta: 1) Apresentação 25 

dos presentes; 2) Leitura e aprovação da ordem do dia e das atas das Sessões 26 

Plenárias Ordinária e Extraordinária do mês de fevereiro de 2014; 3) Leitura e 27 

destaque dos informes e providências; 4) Momento das comissões: a) Comissão 28 
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de Orçamento e Finanças; b) Comissão de Normas e Monitoramento; c) 29 

Comissão de Acompanhamento e Assessoramento aos Conselhos Tutelares; 6) 30 

Assuntos Gerais: Associção Du Projetus; Associação Transmissão, Cidadania e 31 

Saber. Após a apresentação do edital de convocação cujo conteúdo foi exposto acima 32 

a conselheira de direitos, Scheila, procedeu à leitura da ata da reunião plenária do dia 33 

11 de dezembro de 2013. Em seguida o presidente do CMDCA, Edelvan, coloca em 34 

apreciação a convocação da atual reunião plenária, bem como a ata da sessão 35 

plenária de dezembro de 2013 para aprovação, e segue com os procedimentos 36 

apresentados pela mesma. Passou-se então aos destaques e informes onde o 37 

presidente do CMDCA, Edelvan, comentou sobre a sua gestão que se encerra na 38 

reunião plenária de março, onde também acontecerá a eleição para a nova presidência 39 

do Conselho, em sua futura gestão governamental. Falou ainda sobre a inauguração 40 

do Conselho Tutelar Sul, localizado na Avenida Pequeno Príncipe, 921, bairro 41 

Campeche. Relatou ainda sobre a desistência da conselheira tutelar que atuaria no 42 

Conselho Tutelar Sul, Maria de Lourdes Correa de Oliveira Gonçalves, que solicitou 43 

junto ao CMDCA seu pedido de exoneração do cargo, sendo convocada em seu lugar 44 

Nara Regina Pompeo Rodrigues. Comentou também sobre a alteração da 45 

nomenclatura do Conselho Tutelar Insular que agora passará a ser chamado Conselho 46 

Tutelar Centro. Em seguida falou sobre a reunião realizada com todos os (as) 47 

conselheiros(as) tutelares do município no dia 11 de fevereiro de 2014 para tratar das 48 

demandas solicitadas pelos(as) mesmos(as). Relatou também sobre o fato do 49 

município de Florianópolis ter sido contemplado com um conselho tutelar modelo, 50 

sendo que a SEMAS está verificando um espaço físico adequado para a construção da 51 

sede modelo, o mais breve possível. Em seguida comentou que no dia 13 de fevereiro 52 

de 2014 foi realizada uma roda de conversas, no auditório do CIEE/SC, onde estavam 53 

presentes os conselheiros tutelares, representantes da Fundação Nacional do Índio – 54 

FUNAI, Coordenadoria Municipal de Políticas para Promoção da Igualdade Racial, da 55 

Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como da Polícia Militar de Santa 56 
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Catarina, organizado pela CMDCA. Essa roda de conversa surgiu devido ao grande 57 

número de demandas encaminhadas ao CMDCA e aos Conselhos Tutelares. Nesta 58 

roda de conversa ficou esclarecido que é de responsabilidade de todos os conselheiros 59 

tutelares aplicarem o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA observadas as 60 

peculiaridades sócioculturais das comunidades indígenas em decorrência da FUNAI 61 

não disponibilizar um telefone para atendimento de plantão. Comentou-se sobre a 62 

importância de se realizar uma reunião com o Ministério Público Federal, para debater 63 

o atendimento a população indígena Encaminhamentos: Solicitação de reunião com a 64 

Promotora Federal Ana Lúcia Hatmann, criação de um protocolo de atendimento à 65 

criança indígena em caso de acolhimento institucional, confecção de tapetes de sisal 66 

junto à Prefeitura para a utilização das mães indígena, enquanto vendem seus 67 

artesanatos. A respeito do funcionamento do disque-denúncia, assunto debatido pelos 68 

conselheiros tutelares na Plenária de dezembro, foi mencionado sobre a Comunicação 69 

Interna encaminhada a este Conselho onde se comenta que “é importante mencionar 70 

que o mesmo jamais deixou de funcionar por 24 horas, e que desde 4 de novembro é 71 

feito por Janete Seidler das 8:00 horas às 18:00, e das 18:00 às 8:00 pela equipe de 72 

plantão na Casa de Acolhimento para Mulheres em situação de Violência. As 73 

educadoras sociais que trabalham nesta Casa de Acolhimento receberam capacitação 74 

para o atendimento em tela”, conforme consta na CI da SEMAS enviada ao CMDCA no 75 

dia 05 de fevereiro de 2014. Em seguida passou-se a Comissão de Orçamento e 76 

Finanças onde o secretário executivo do FLoriCriança, Rodrigo, procedeu a leitura dos 77 

pareceres do Saldo Remanescente de 2012 com a posterior aprovação da resolução 78 

nº 340 de 19 de fevereiro de 2014 que dispõe sobre a seleção das entidades 79 

contempladas pelo Edital 001/2013 – Saldo Remanescente 2012 – do FloriCriança 80 

(Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Em seguida houve a 81 

leitura do parecer relativo à entidade Associação Gente Amiga e posterior aprovação 82 

da resolução nº 341 que dispõe sobre a emissão de certificado de captação para o 83 

Projeto “Construção do Ser no Mundo das Artes”, sob a responsabilidade da 84 
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Associação Beneficente, Educacional e Assistencial Gente Amiga, no valor de R$ 85 

30.000,00 (trinta mil reais). Aprovação da resolução nº 342 que dispõe sobre a 86 

utilização da conta corrente n° 650-6, agência 1877, do banco Caixa Econômica 87 

Federal, para pagamento de confecção de camisetas a serem utilizadas na divulgação 88 

da “Campanha de Combate à Violência e a Exploração Sexual contra Crianças e 89 

Adolescentes e ao Trabalho Infantil”. Com relação à resolução nº 343 que dispõe 90 

sobre o pagamento de manutenção de aparelho de ar condicionado no CMDCA, ficou 91 

deliberado que a Comissão de Orçamento e Finanças não autorizaria o pagamento no 92 

valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), pois a Comissão entende que não é 93 

possível utilizar recursos do FloriCriança para este objetivo. Embora o presidente do 94 

CMDCA não queira mencionar sobre a situação dos equipamentos do Conselho da 95 

Criança e do Adolescente, a secretária executiva comentou que na atual conjuntura o 96 

Conselho não dispõe de computador, impressora e ar-condicionado, equipamentos 97 

indispensáveis para a realização adequada dos trabalhos. Com relação aos pareceres 98 

e resoluções da Comissão de Normas e Monitoramento, devido à falta de tempo, os 99 

mesmo ficaram de ser aprovados em reunião plenária extraordinária a ser realizada no 100 

dia 26 de fevereiro. Em seguida passou-se aos Assuntos Gerais onde foi aberta a fala 101 

aos demais presentes. Rodrigo, da Associação Du Projetus, comentou sobre a 102 

necessidade de registro a entidade a qual representa o mais breve possível no CMDCA 103 

de Florianópolis devido à solicitação do Ministério do Trabalho. Em seguida 104 

Alessandra, da Associação Transmissão, Cidadania e Saber, comentou também sobre 105 

a necessidade urgente de registro junto ao Conselho. Por fim o presidente agradeceu a 106 

presença de todos, deu por encerrada a sessão e mandou lavrar a presente ata que vai 107 

assinada por mim, Fabiana Effting Knabben, secretária executiva, e por Edelvan Jesus 108 

da Conceição, presidente do CMDCA. Florianópolis, 10 de março de 2014. 109 


