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Aos dezenove dias do mês de março de 2014, às 14 horas em segunda chamada, no 1 

auditório do Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina – CIEE/SC em 2 

Florianópolis estiveram reunidos em Sessão Plenária Ordinária os conselheiros de 3 

direitos: Edelvan Jesus da Conceição (Centro Cultural Escrava Anastácia – CCEA); 4 

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

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

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

(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 

Efting 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 Plenárias 26 

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

dos informes e providências; 4) Momento das Comissões; 5) Eleição para 28 
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composição da nova mesa diretora do CMDCA; 6) Assuntos Gerais. O presidente 29 

deu boas vindas a todos(as) os/as presentes e disse que essa é a última plenária da 30 

gestão não governamental, pediu para a conselheira de direitos Scheila fazer à leitura 31 

das duas atas, referente as plenárias Ordinária e Extraordinária de fevereiro. O 32 

presidente Edelvan relata que a gestão não governamental durou o período de um ano 33 

e três meses e foi uma honra extrema exercer essa função, relatou que, para ele, o 34 

CMDCA é o conselho mais importante da cidade. Embora o trabalho tenha iniciado 35 

com uma ruptura da gestão anterior, sem passar por um período de transição, pois não 36 

havia nem secretaria executiva, a equipe não estava formada nos primeiros meses, 37 

pois os funcionários da AFLOV foram demitidos. O ano de 2013 foi bastante 38 

conturbado principalmente no FMDCA. Num primeiro momento optou-se por contratar 39 

por um período de três meses a funcionária Rosana, depois veio o Artur e o Rodrigo 40 

concursado, enfim, três pessoas passaram num intervalo de um ano. A relação com o 41 

conselho tutelar obteve avanços, principalmente com a criação do 4º conselho no sul 42 

da ilha, a vinda dos equipamentos e carros de melhor qualidade. O FMDCA está 43 

adquirindo credibilidade e transparência, com a parceria de Porto Alegre há 44 

possibilidade de fazer uma campanha segura, com mais tranquilidade. O presidente 45 

registra que no dia 13 de março do corrente ano os conselheiros governamentais 46 

reuniram-se no CMDCA e indicaram a presidência da gestão governamental, que vai 47 

de 20 março de 2014 ao mês de março de 2015, sendo ela composta por Dória 48 

Conceição de Moraes Vicente (SME) como presidente, Lisiane Bueno da Rosa 49 

(CIEE/SC) como vice-presidente, Fernanda Ferreira Porto (SEMAS) como 1ª secretária 50 

e Renata Machado Pereira (ICom) como 2ª secretária. Dória agradece pela indicação 51 

do segmento governamental, disse que pretende trabalhar em conjunto numa equipe 52 

de todos e não de um só. Com relação ao conselho tutelar é necessário desmistificá-lo, 53 

as escolas precisam ver o conselho tutelar como um parceiro, pois todos queremos o 54 

melhor para as crianças e os adolescentes, analisando questões, aparando arestas e 55 

caminhando de mãos dadas. A criança não espera a criança cresce, precisamos agir, 56 
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mas, zerar a lista de espera é uma utopia, pois enquanto o crescimento estiver 57 

desenfreado e não houver planejamento a solução fica distante. É imprescindível mais 58 

capacitação para todos, relata ainda que quando foi ao Itaú Criança (uma capacitação 59 

organizada pelo Itaú na cidade de São Paulo), descobriu-se “cheia de gás” para 60 

trabalhar envolvendo o executivo. Ficou decepcionada com o evento Prefeito Amigo da 61 

Criança em Florianópolis, cidade que era anfitriã e não havia um mínimo de pessoas 62 

participantes. Comenta que foi uma perda para a efetivação e garantia dos direitos da 63 

criança e do adolescente, esse programa da Fundação Abrinq tem como objetivo 64 

assumir vários compromissos que estão ligados à área de proteção social, saúde, 65 

educação e orçamento.  A conselheira Scheila diz que todos crescemos juntos, foi um 66 

processo difícil, fizemos várias ações cartaz, outdoor, fiscalização, termo de ajuste de 67 

conduta do Bokarra, foi uma grande conquista. O conselheiro tutelar Luis percebe uma 68 

gestão de mudanças, houve muitas diferenças, anteriormente permeava ameaças e 69 

uma relação pautada sem diálogo, lembrou que não podemos esquecer o fator crime 70 

que ocorreu no CMDCA, onde foram apagados todos os registros, foi uma atitude 71 

desumana o que aconteceu. Afirma que o conselho tutelar nunca teve uma boa relação 72 

com a Secretaria Municipal de Educação, nós queremos de você Dória o 73 

comprometimento com as senhas das vagas nas creches, para que o conselho tutelar 74 

possa ter acesso direto, que as informações não sejam mascaradas, mas reais.  Em 75 

seguida passou-se ao momento das Comissões. Na Comissão de Avaliação e 76 

Monitoramente de Projetos do FloriCriança foi apresentado parecer de readequação 77 

do projeto “Equoterapia Cidadã”, sob responsabilidade da Associação de Equoterapia e 78 

Reabilitação Superar, onde ficou acordado que na Sessão Plenária de abril seria 79 

apresentada a resolução referente ao mesmo. Em seguida foi lida e aprovada a 80 

resolução nº 354 que dispõe sobre a emissão do certificado de captação para o 81 

projeto “Complementação para o programa Educação Integral para Inclusão Social de 82 

Crianças e Adolescentes”, sob responsabilidade do Centro de Apoio à Formação 83 

Integral do Ser. Na Comissão de Normas e Monitoramento foi lida e aprovada a 84 
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resolução nº 353 que dispõe sobre a emissão do certificado de registro da entidade 85 

Transmissão da Cidadania e do Saber e inscrição do programa “Cidadania e Saber”. 86 

Por fim a nova presidente Dória agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a 87 

sessão e mandou lavrar a presente ata que vai assinada por mim, Fabiana Effting 88 

Knabben, secretária executiva do CMDCA. Florianópolis, 10 de março de 2014. 89 


