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Aos dezesseis dias do mês de abril 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: Dória Conceição de Moraes Vicente (Presidente do CMDCA – Secretaria 4 

Municipal de Educação – SME); Lisiane Bueno da Rosa (Vice-Presidente do CMDCA – 5 

Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina – CIEE/SC); Fernanda 6 

Ferreira Porto (1ª Secretária do CMDCA – Secretaria Municipal de Assistência Social – 7 

SEMAS); Renata Machado Pereira (2ª Secretária do CMDCA – Instituto Comunitário da 8 

Grande Florianópolis); Samantha Fernandes da Silva (Secretaria Municipal de 9 

Educação – SME); Márcia Sueli Del Castanhel (Secretaria Municipal de Saúde – SMS); 10 

José Henrique de Brito (Fundação Municipal de Esportes – FME); Adriana Kincheski 11 

Bunn (Centro Cultural Escrava Anastácia); Fabiani Erli Witt (Fundação Casan); Carlise 12 

Führ (Irmandade do Divino Espírito Santo). Estavam Presentes também: Rodrigo 13 

Nascimento Lisboa (Secretário Executivo do FMDCA); Fabiana Effting Knabben 14 

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

CMDCA); Paula Tavares (Estagiária de Direito do CMDCA); Alessandra B. da Silva 16 

(Eletrosul); Mônica Vieira Cabral (Centro de Educação e Evangelização Popular - 17 

CEDEP); Gerusa da Silva Maurício (Centro de Educação e Evangelização Popular - 18 

CEDEP); Ângela Imbrósio (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE); 19 

Daniella Scheidt (Casa da Criança do Morro da Penitenciária); Maristela Toledo Soares 20 

(Seara Espírita Entreposto da Fé); Mariana Schmitz (Legião da Boa Vontade – LBV); 21 

Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Fabricia Regis (Lar Fabiano de 22 

Cristo); Gabriela Minelli (Instituto Guga Kuerten); Cinthya Spinato (Conselho Tutelar 23 

Centro); Nilcélia Aparecida Duarte (Conselho Tutelar Centro); Luis Antônio Rodrigues 24 

(Conselho Tutelar Centro); Semiramis Celeste Borges Pintado (Conselho Tutelar 25 

Norte); Sérgio Eulálio Costa Bandeira (Conselho Tutelar Norte); Nara Pompeu 26 

Rodrigues (Conselho Tutelar Sul); Elizabeth Meira Heyse (Conselho Tutelar Sul). A 27 

Presidente deu as boas-vindas aos presentes e a 1ª Secretária do CMDCA, Fernanda 28 
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Ferreira Porto, procedeu à leitura da ata da reunião plenária do mês de março e do 29 

edital de convocação com a seguinte pauta: 1) Apresentação dos presentes; 2) 30 

Leitura e aprovação da ordem do dia e da ata das Plenárias Ordinária do mês de 31 

março de 2014; 3) Leitura e destaques dos informes e providências; 4) Momento 32 

das Comissões: Comissão de Normas e Monitoramento a) Resolução nº 359 33 

(Aditivo ao Parecer nº 01/2014 – Associação Du Projetus b) Mapeamento das 34 

entidades com registro vencido; Comissão de Avaliação e Monitoramento de 35 

Projetos FloriCriança a) Resolução nº 355 (Projeto Equoterapia Cidadã – Superar) 36 

b) Resolução nº 356 (Projeto Transformar – GTCC) c) Resolução nº 357 (Projeto 37 

Boi Folia – GTCC) d) Resolução nº 358 (Projeto Fazendo Arte – Eletrosul); 38 

Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Tutelares a) Resolução nº 352 39 

(Instauração de Processo Administrativo) b) Resolução nº 360 (Fluxo de Trabalho 40 

dos CTs) c) Capacitação SIPIA 5) Assuntos Gerais. Após a leitura da ata, a 41 

Conselheira de Direito Márcia comentou que havia justificado posteriormente ao 42 

Conselho sua ausência na Plenária de março. Em seguida a Presidente Dória deu 43 

início ao Momento das Comissões. Na Comissão de Normas e Monitoramento a 44 

Secretária Executiva do CMDCA, Fabiana, fez a leitura da resolução nº 359, que 45 

dispõe sobre a alteração do parecer nº 01/2014 do CMDCA, que é favorável à emissão 46 

do certificado de registro provisório da entidade Associação Du Projetus e inscrição do 47 

programa “Jovem Aprendiz”, sendo por fim aprovada. Em seguida foi apresentado o 48 

mapeamento das entidades vencidas junto ao CMDCA. A presidente Dória comentou a 49 

necessidade de fazer uma força tarefa para atualizar essas entidades e sobre a 50 

dificuldade de entrar em contato com as mesmas. Fabiana enfatizou a importância do 51 

envio dos documentos para a atualização, pois está defasada. A 1ª Secretária, 52 

Fernanda, se disponibilizou para fazer parte da comissão de força tarefa e pedir ao 53 

senhor secretário, Alessandro Balbi Abreu, o empréstimo de um carro da Secretaria 54 

Municipal de Assistência Social para realizar tal tarefa, levando em consideração a 55 

disponibilidade deste. Dando sequência, o Secretário Executivo do FloriCriança, 56 
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Rodrigo, pediu que, devido a ausência de conselheiros de direitos da Comissão de 57 

Avaliação e Monitoramento de Projetos da FloriCriança, fosse discutida ao final da 58 

Plenária na possibilidade da chegada de alguns dos membros. Dória autorizou dar 59 

seguimento a próxima pauta, sendo o momento da Comissão de Acompanhamento 60 

de Conselhos Tutelares. A conselheira tutelar Semiramis falou sobre o ofício em 61 

relação à falta de estrutura e segurança do Conselho Tutelar Sul. Anunciou que se 62 

nada for feito o mesmo irá trabalhar apenas em plantão na semana seguinte por conta 63 

da situação precária em que se encontram os conselheiros tutelares. Solicitou parceria 64 

com o CMDCA para exigir tais melhorias. A Presidente Dória relembrou o problema em 65 

relação à exoneração de uma conselheira tutelar, e que pelas circunstâncias do 66 

Conselho estar atuando somente com quatro conselheiros o mesmo não poderia parar 67 

de fazer atendimentos. Fabiana explicou o problema com a funcionária citada. O 68 

conselheiro tutelar Luis levantou a questão de que o CMDCA se comprometeu em dar 69 

respostas e solicitou a imediata resposta do Conselho sobre o ofício citado pela 70 

conselheira tutelar Semiramis. O mesmo também comunicou que levaria ao Ministério 71 

Público de Santa Catarina o ofício relativo ao ocorrido durante sua passagem pela 72 

ocupação Amarildo no dia 12 de abril de 2014. Dória comentou que estranha a relação 73 

entre o Conselho Tutelar e o CMDCA e convocou uma reunião com os conselheiros 74 

tutelares para os mesmos apresentarem suas demandas e em conjunto analisar as 75 

possibilidades de melhorias para os Conselhos Tutelares. Luis esclareceu que as 76 

demandas já foram enviadas, porém enviariam novamente, e que o Conselho Tutelar 77 

não é subordinado ao CMDCA, mas sim um órgão autônomo. Fernanda disse que 78 

pensa que dessa vez será tudo diferente, que o Conselho Tutelar, o CMDCA e a 79 

SEMAS sentarão juntos para solucionar problemas. Que as demandas já foram 80 

encaminhadas ao Secretário Alessandro Balbi Abreu, e que as respostas serão 81 

apresentadas na reunião do dia 28 de abril de 2014. Explicou que aquele não era 82 

momento de se bater de frente, mas sim para dar as mãos e ficar unidos para proteger 83 

os Direitos da Criança e Adolescente. Luis frisou a necessidade de enviar pela quarta 84 



 
 

Ata Sessão Plenária Ordinária 
16 de abril de 2014 

 

Avenida Mauro Ramos, 224 – Sobreloja.  Centro Executivo Mauro Ramos 
Fone: (48) 3251-6219 – Email: cmdcaflorianopolis@gmail.com 

vez os documentos. Fernanda disse que ao invés de levarem os documentos 85 

separadamente para cada lugar, eles poderiam ser condensados para melhor 86 

entendimento. A conselheira de direitos Adriana enfatizou que a comissão vem 87 

trabalhando com o CMDCA para aplicar melhorias ao Conselho Tutelar, dentro do 88 

possível. Semiramis falou que o Conselho Tutelar Sul não possui nem cadeiras sequer, 89 

e solicitou força tarefa com o Secretário Alessandro para o mesmo fazer visitas aos 90 

Conselhos para ver as reais condições de trabalho. Logo em seguida fez a leitura do 91 

ofício nº 0170/2014 e voltou a afirmar que se nenhuma medida for tomada o Conselho 92 

Tutelar Sul só funcionará em regime de plantão até que todas as questões sejam 93 

resolvidas, já que as condições de trabalho estão precárias. Dória comentou que seria 94 

prematuro sair da Plenária com essa posição, e pediu para que esperem até a reunião 95 

com o Secretário Alessandro no dia 6 de maio de 2014, pois, ele está tentando ajudar. 96 

Lisiane se pronunciou dizendo que está ciente da falta de estrutura, mas é necessário 97 

fazer uma reflexão sobre tudo para tentar sanar o que está em piores condições. Pediu 98 

para que não fechem as portas. Luis pediu respostas sobre os pedidos enviados por 99 

ofício lido anteriormente pela conselheira Semiramis. Fernanda solicitou que Dória 100 

lesse o ofício sobre o pedido da Guarda Municipal junto aos Conselhos Tutelares. Dória 101 

leu o documento que o Secretário Alessandro enviou ao CMDCA sobre o pedido do 102 

vereador Célio para que a Guarda Municipal de segurança nos Conselhos. Perguntou 103 

se há algum ponto a ser pautado. Márcia pontuou que a segurança é indispensável. 104 

Renata comentou que o Secretário disponibilizou em agosto o deslocamento de 105 

segurança privada para dar apoio aos Conselhos, por causa da agressão sofrida pela 106 

conselheira Cinthya. Luis recapitulou o porquê do pedido de Guarda Municipal, e não 107 

segurança privada ou Polícia Militar: no ano de 2011 a conselheira Olga foi perseguida 108 

por “sujeitos do narcotráfico” até seu local de trabalho, onde todos conselheiros 109 

sofreram ameaças e graças à exposição na mídia o Secretário em exercício conseguiu 110 

a Guarda Municipal durante pouco mais de um ano. Porém, ao mudar a gestão a 111 

Guarda foi retirada. Segundo Luis, estão esperando o óbito de um conselheiro para 112 
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receber ajuda. Lembrou também um caso em que a conselheira Cinthya foi agredida 113 

violentamente em seu local de trabalho, e outro que um sujeito drogado adentrou no 114 

Conselho Tutelar Centro e seguiu a conselheira Ana, onde Guardas Municipais 115 

precisaram dar um “mata-leão” no sujeito. Segundo Luis, não serve a Polícia Militar, 116 

pois, representa repressão e trabalha com hostilidade nas comunidades e nem a 117 

segurança privada, pois, esta não possui preparação nem força de polícia para atuar. 118 

Dória perguntou se mais alguém tinha algo a pontuar. Após a votação, a Plenária 119 

deliberou aprovada a presença da Guarda Municipal para os Conselhos Tutelares. 120 

Fernanda leu ofício entregado pelo conselheiro tutelar Luis na mesma plenária, no 121 

ofício encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina, foi descrita toda a situação 122 

vivenciada pelo mesmo na ocupação Amarildo. Luis complementou que o ocorrido é 123 

uma afronta aos Direitos da Criança e do Adolescente e abuso contra os Conselhos 124 

Tutelares, não foi contra o Luis e pediu apoio ao CMDCA. Dória disse que lamenta a 125 

ação da polícia, e que lamenta essa imagem repressora que é passada por atitudes 126 

isoladas, pois a polícia em sua opinião não é repressora e não concorda com essas 127 

atitudes. Luis atestou dizendo que o fato não é isolado, que esta é uma fala das 128 

famílias, que a polícia trata as pessoas da comunidade de forma agressiva. Que esta 129 

fala não é de quem está magoado, mas de um profissional que escuta todos os dias as 130 

reclamações de famílias agredidas pela polícia. Enfatizou que a grande parte das 131 

polícias é repressora sim e não respeitam a sociedade. Fernanda perguntou se o ofício 132 

poderia ser anexado a ata do CMDCA para ser levado ao Secretário Alessandro. Luis 133 

autorizou e pediu para que o documento seja levado a diante. Fernanda leu e explicou 134 

a resolução nº 352, que dispõe sobre a revogação da resolução nº 165 do CMDCA, de 135 

15 de julho de 2009 e a criação da resolução nº 352 que estabelece a Comissão 136 

Especial de Processo Administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 137 

do Adolescente e da outras providências. A Conselheira Márcia disse que acha que há 138 

sim relação administrativa entre Conselho Tutelar, CMDCA e SEMAS, essa relação é 139 

de gerenciamento e prestação de serviço a uma entidade. Sendo, após isso, 140 
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aprovada. Renata fez a leitura da resolução nº 360, de 16 de abril de 2014 que dispõe 141 

sobre a formalização do fluxo de trabalho dos Conselheiros Tutelares. A secretaria 142 

executiva, Fabiana, explicou que a idéia da resolução surgiu em decorrência da reunião 143 

com o Secretário Alessandro, o Diretor Financeiro e Administrativo, Alexandre 144 

Espíndola, a Presidente do CMDCA, Dória, a 1ª Secretária, Fernanda, a Secretária 145 

Executiva do CMDCA, Fabiana e a Gerente Administrativa Tatiane Silva Simão, no dia 146 

14 de maio. A plenária optou por esta resolução ser indeferida. Por fim, a nova 147 

presidente Dória agradeceu a presença de todos (todas), e como não havia nenhum 148 

membro presente do FIA a discussão foi suspensa e deu por encerrada a sessão e 149 

mandou lavrar a presente ata que segue assinada por mim, Fabiana Effting Knabben, 150 

secretária executiva do CMDCA. Florianópolis, 16 de abril de 2014. 151 


