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Aos vinte e um dias do mês de maio 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); Joana de Sá 6 

Fortes Regis (Conselheira de Direitos Suplente – Secretaria Municipal de Assistência 7 

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

Comunitário da Grande Florianópolis); Maria do Carmo Silveira Pereira (Centro de 9 

Atenção à Formação Integral do Ser – CEAFIS); Scheila Cristina Frainer (Associação 10 

Comunitária Amigos de Jesus – ACAJE); Samantha Fernandes da Silva (Secretaria 11 

Municipal de Educação – SME); Fabiani Erli Witt (Fundação Casan); Carlise Führ 12 

(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); Patrícia C. Ferreira 16 

(SEST/SENAT); Mariluci D. Javonek (AEBAS); Janet Fontanelle (Casa dos Girassóis); 17 

Cláudio de Souza (Estudante de Serviço Social – UFSC); Luciana M. do Nascimento 18 

(Estudante de Serviço Social – UFSC); Edna Pereira Nunes (OPP – UNIVALI); 19 

Vanessa Palomeque (Casa Lar Luz do Caminho); Maristela Soares (SEEDE); Ana 20 

Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Daniela A. Scheidt (CCMPen); Inaiara 21 

Arilke (Saúde Criança); Alessandra B. da Silva (Eletrosul); Rafaela Paigas Morello 22 

(LBV); Sandra Claudino (Conselho Tutelar Continente); Sérgio Costa Bandeira 23 

(Conselheiro Tutelar Norte); Ana Paula Jorge Cirino (Conselho Tutelar Centro). : A 24 

Presidente deu boas-vindas a todos e seguiu com as seguintes pautas: 1) 25 

Apresentação dos presentes; 2) Leitura e aprovação da ordem do dia e da ata da 26 

Plenária Ordinária do mês de abril de 2014; 3) Leitura e destaques dos informes e 27 

providências; 4) Momento das Comissões: Comissão de Normas e 28 
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Monitoramento a) Resolução nº 360 (Renovação de Registro – FHILHOS) b) 29 

Resolução nº361 (Renovação de Registro – SERTE); c) Resolução nº362 30 

(Renovação de Registro – SEEDE); Comissão de Avaliação e Monitoramento de 31 

Projetos FloriCriança a) Resolução nº 356 (Projeto Transformar – GTCC) b) 32 

Resolução nº 357 (Projeto Boi Folia – GTCC) c) Resolução nº363 (ICOM) d) 33 

Resolução nº364 (Casa dos Girassóis) e) Resolução nº365 (ACAJE) f) Resolução 34 

nº 366 (Gente Amiga); Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Tutelares 35 

5) Assuntos Gerais. A Presidente Dória sugeriu que a conselheira de Direito Scheila 36 

fizesse a leitura da ata da Plenária do dia 16 de abril de 2014. A Presidente perguntou 37 

se alguém tinha alguma coisa a pontuar. O Conselheiro Tutelar Mauri pediu a palavra, 38 

e disse que as melhorias no Conselho Tutelar Sul já estão acontecendo, que a limpeza 39 

do pátio já foi feita, já tem mais cadeiras e computadores, que ainda falta algumas 40 

demandas, mas está satisfeito em ver as melhorias acontecendo. Segundo ele, a 41 

carência mais urgente é pela falta de alguém na recepção, pois estão apenas com um 42 

estagiário à tarde para suprir essa demanda, já que a recepcionista fica apenas de 43 

manhã. A Presidente Dória agradeceu a contribuição e disse que é necessário buscar 44 

sempre por um melhor atendimento as crianças, adolescentes e família e que na última 45 

reunião com o ex-Secretário Alessandro foram mostrados os problemas orçamentários 46 

que a Prefeitura passa no atual momento, mas é priorizado o atendimento as pessoas. 47 

Mas que em relação às cadeiras, havia sido constatado um número de vinte cadeiras 48 

no mesmo Conselho. A conselheira tutelar Ana Paula pediu a palavra e fez uma 49 

observação sobre uma questão de outra conselheira tutelar, que não quero nem 50 

mencionar o nome, ter pedido a Segurança Privada, e justificou que a decisão de 51 

preferência em relação a presença da Guarda Municipal havia sido aprovada em 52 

colegiado dos conselheiros tutelares, sendo um pedido bastante antigo. A conselheira 53 

de direitos Renata afirmou que tal assunto já era de conhecimento de todos, que o que 54 

houve foi uma falta de comunicação entre os próprios conselheiros tutelares, onde na 55 

última reunião já havia sido reconsiderada. A Presidente Dória pediu para seguir a 56 
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pauta e Ata foi APROVADA. Afirmou também que gostou muito da iniciativa do 57 

Secretário Alessandro em visitar os Conselhos Tutelares, e que pretende fazer o 58 

mesmo, para organizar uma força tarefa com o objetivo de  continuar batalhando por 59 

melhorias, e que isso só é possível se conhecer melhor para falar justamente do que 60 

conhece. Pediu também para que tudo o que os Conselhos Tutelares solicitarem venha 61 

através de atas de colegiado. A presidente deu inicio então à pauta de comissão de 62 

normas e monitoramento: disse que está sendo organizada uma força tarefa para 63 

visitar as entidades com Registros Vencidos, que quatro entidades do Norte da Ilha já 64 

foram visitadas, tudo em apenas um dia. E que dia 28 de maio haverá uma reunião 65 

com os conselheiros de direito para organizar essa força tarefa. Scheila fez a leitura 66 

dos pareceres das entidades visitadas e suas devidas resoluções: Resolução nº 360 67 

(Renovação de Registro – FHILHOS); Resolução nº361 (Renovação de Registro – 68 

SERTE); Resolução nº362 (Renovação de Registro – SEEDE) que foram 69 

devidamente APROVADAS. Encerrada a leitura das resoluções, a presidente Dória 70 

pediu para inverter a pauta da comissão do FloriCriança para a comissão de 71 

acompanhamento de conselhos tutelares. A conselheira  de direito Renata afirmou que 72 

em relação às demandas, o próprio Alessandro ficou de repassar as mesmas para o 73 

novo secretário Tiago Silva, e que provavelmente seriam discutidas na reunião que o 74 

Secretário marcou com os Conselheiros Tutelares para o dia 28 de maio às 10 horas e 75 

30 minutos. Mauri afirmou que está fora de cogitação o Conselho Tutelar Sul fechar ou 76 

entrar em greve. Dória perguntou se havia mais algo a ser pontuado nessa mesma 77 

pauta. Não houve manifestação e foi passada para a próxima Pauta: de comissão do 78 

FloriCriança: O secretário do FMDCA Rodrigo leu os dois projetos de grupo de 79 

trabalho comunitário catarinense, aprovados anteriormente em mesa diretora: 80 

Resolução nº 356 (Projeto Transformar – GTCC); Resolução nº 357 (Projeto Boi 81 

Folia – GTCC); Fez a leitura dos pareceres e de suas respectivas resoluções a serem 82 

aprovadas: Resolução nº363 (ICOM); Resolução nº364 (Casa dos Girassóis); 83 

Resolução nº365 (ACAJE); Resolução nº 366 (Gente Amiga), logo após todas as 84 
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resoluções foram APROVADAS. A conselheira Maria do Carmo explicou que a 85 

situação do conveniamento do FloriCriança está defasado, pois tinha um convênio com 86 

a Prefeitura de São José, que previa pelo menos 4 professores e o Jurídico não 87 

assumiu o convênio com o município de São José. A Presidente Dória afirmou que 88 

almeja fazer um trabalho de propaganda para a captação de dinheiro para o FIA. A 89 

conselheira Maria do Carmo disse que é necessário ser feito um sistema de gestões 90 

para administrar questões como essa. A presidente Dória enfatizou a importância do 91 

mesmo. As pautas foram finalizadas, a presidente agradeceu a presença de 92 

todos/todas) e deu a Plenária como encerrada e mandou lavrar a presente ata que 93 

segue assinada por mim, Fabiana Effting Knabben, secretária executiva do CMDCA. 94 

Florianópolis, 21 de maio de 2014. 95 


