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Aos dezoito dias do mês de Junho 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 Ferreira 6 

Porto (Conselheira de Direitos – Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS); 7 

Valéria Jacques (Conselheira de Direitos Suplente – Secretaria Municipal da Fazenda); 8 

Roberta Garcia Almeida (Fundação Franklin Cascaes); José Henrique Brito (Conselheiro 9 

de Direitos Suplente – Fundação Municipal de Esportes); Renata Machado Pereira (2ª 10 

Secretária do CMDCA – Instituto Comunitário da Grande Florianópolis); Maria do Carmo 11 

Silveira Pereira (Conselheira de Direitos - Centro de Atenção à Formação Integral do Ser 12 

– CEAFIS); Scheila Cristina Frainer (Associação Comunitária Amigos de Jesus – ACAJE); 13 

Adriana kincheski Bunn (Conselheira de Direitos – Centro Cultural Escrava Anastácia) 14 

Antônio Silva Junior (Conselheiro de Direitos Suplente – Centro; Carlise Führ (Conselheira 15 

de Direitos Irmandade do Divino Espírito Santo). Estavam Presentes também: Rodrigo 16 

Nascimento Lisboa (Secretário Executivo do FMDCA); Fabiana Effting Knabben 17 

(Secretária Executiva do CMDCA); Luciano von Frühauf (Técnico Administrativo do 18 

CMDCA); Paula Tavares (Estagiária de Direito do CMDCA); Paloma Schutel (Associação 19 

dos Hemofílicos –AHESC); Welma  Braga C. Cândido (Associação  dos Amigos da Casa 20 

da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó–ACAM); Alessandra  B. da Silva 21 

(Transmissão da Cidadania e do Saber – Eletrosul); Nestor Machado (SSO- UFSC); 22 

Vanessa Palomeque (Casa Lar Luz do Caminho); Daniela A. Scheidt (Casa da Criança do 23 

Morro da Penitenciária); Rafaela Bigas  Morello (Legião da Boa Vontade); Luzia M. 24 

Antunes Barreiros); Rodrigo José (Estudante UFSC); Telma R. G. Raimundo (Conselheira 25 

Tutelar –Região Sul) Jeferson Silva (Conselheiro Tutelar –Região Sul); Elizabeth Meira 26 

Heyse (Conselheiro Tutelar Sul); Sandra Claudino (Conselheira Tutelar –Região 27 

Continente); Luís Antônio Rodrigues (Conselheiro Tutelar –Região Centro); Olga Iung 28 



 
 

Ata Sessão Plenária Ordinária 
18 de junho de 2014 

 

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

(Conselheira Tutelar –Região Norte); Ana Lúcia  Albuquerque S. Hack (SSO –UFSC); 29 

Patrícia Vieira da Silva (SSO –UFSC); Antonia Demetrio (SSO- UFSC) Antonio Silva 30 

Junior (UFSC-CFH/CCEA) Jovem Aprendiz); Manoel A. Marcelino (UFSC-SSO); Ana 31 

Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Daniela Martini Morais (UNIVALI – Najosc –32 

opp) Juliana dos Santos (Peti); Izabela R. da Silva (Peti- SEMAS): A Presidente deu boas-33 

vindas a todos e seguiu com a seguinte pauta: 1) Apresentação dos presentes; 2) 34 

Leitura e aprovação da ordem do dia e da ata da Plenária Ordinária do mês de maio 35 

de 2014; 3) Leitura e destaques dos informes e providências; 4) Momento das 36 

Comissões: Comissão de Normas e Monitoramento; Comissão de Avaliação e 37 

Monitoramento dos Projetos do FMDCA (RESOLUÇÃO N° 367- Dispõe sobre 38 

aprovação e conveniamento do Projeto:  “Adaptação de banheiros para atender à 39 

criança e ao adolescente portador de necessidades especiais ou com mobilidade 40 

reduzida”, sob a responsabilidade da entidade Seara Espírita Entreposto da Fé – 41 

SEEDE, no valor de R$41.742,72 (quarenta e um mil e setecentos e quarenta e dois 42 

reais e setenta e dois centavos); (RESOLUÇÃO N° 368 – Dispõe sobre aprovação do 43 

Projeto “Apoio a Educação do Ser em Situação de Risco Social – Projeto de 44 

Educação no Contra turno Escolar 2º Etapa”, sob a responsabilidade da entidade 45 

Casa dos Girassóis, sob o nº 148/2014, com validade até 18/06/2015, no valor de 46 

R$231.612,20 (duzentos e trinta e um mil e seiscentos e doze reais e vinte 47 

centavos); Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Tutelares; 5) Assuntos 48 

Gerais. A Presidente Dória sugeriu que a conselheira de Direito Scheila fizesse a leitura 49 

da ata da Plenária do dia 21 de maio de 2014. A Presidente perguntou se alguém tinha 50 

algo a relatar referente à leitura da ata. Segue aprovada. Dando sequência na ordem do 51 

dia, a Secretaria Executiva Fabiana explicou que a  Comissão de Normas e 52 

Monitoramento, nesta plenária não apresentou nenhuma resolução referente às 53 

renovações dos registros das entidades não governamentais, porque a SEMAS está sem 54 

motorista e inviabiliza essa dinâmica de trabalho. A secretária sugeriu que as entidades 55 

que estão com os registros vencidos possam estar disponibilizando carro e motorista, 56 
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para visitar os programas. Foi exposto o calendário de visitas por região, para os 57 

conselheiros de direitos estarem escolhendo. A Presidente Dória disse que a Secretaria 58 

Municipal de Educação pode disponibilizar carro para realizar as visitas, só falta conseguir 59 

motoristas. A Secretária Fabiana afirmou que a Secretaria Municipal de Assistência Social 60 

não tem motorista suficiente. A Conselheira Renata pediu para o CMDCA fazer um 61 

encaminhamento formal para o Secretário para solicitar motoristas. A secretária Fabiana 62 

sugeriu realização de um concurso público para contratação de  novos motoristas. A 63 

Conselheira  Scheila afirmou que é necessária uma solução imediata. A conselheira 64 

Fernanda disse que a Prefeitura não possui recursos para pagar os motoristas e muitos 65 

ainda não foram chamados do concurso anterior. A Presidente Dória sugeriu que a 66 

SEMAS e a  SME disponibilizem um carro uma semana inteira alternada, para adiantar o 67 

serviço em duas semanas. A conselheira Adriana afirmou que as entidades não podem 68 

ser prejudicadas pela falta de carro. A presidente Dória concordou e acrescentou que o 69 

nosso compromisso é prezar pelo bem das crianças e adolescentes. A Conselheira 70 

Adriana continuou, dizendo que essa situação tem que ser resolvida o mais rápido 71 

possível. A secretária Fabiana perguntou se alguma entidade tem e quer disponibilizar um 72 

veículo para fazer as visitas. A conselheira Maria do Carmo perguntou sobre a 73 

possibilidade de, se o prazo de visitas não for cumprido, fazer um certificado provisório. A 74 

conselheira Scheila afirmou que para isso seria necessário criar uma resolução. A 75 

presidente Dória, no entanto, disse que prefere que isso não seja feito, pois não gostaria 76 

de emitir certificado sem visita, pois tal procedimento já  apresentou histórico de 77 

problemas com o  Ministério Público, e que é mais prudente fazer uma força tarefa 78 

eficiente e fazer as visitas nas próximas semanas. A conselheira Maria do Carmo sugeriu 79 

estipular uma data para finalizar as visitas e dar prioridade para as entidades que já 80 

venceram há mais de dois ou três meses e acertadas essas pendências, dar continuidade 81 

num grau de urgência. A conselheira Lisiane perguntou quando irão começar as visitas. A 82 

presidente Dória respondeu que depende da disponibilidade dos conselheiros de direitos. 83 

A conselheira Lisiane disse que é melhor que já se estabeleça um dia para depois cada 84 
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um se adequar a isso e perguntou se os novos registros também entram nessa listagem. 85 

A conselheira Scheila respondeu que a entidade ACAJE, na qual ela faz parte pode 86 

disponibilizar carro. A conselheira Scheila solicitou que encaminhem os dados da 87 

entidade por email. A conselheira Fernanda perguntou se uma mesa diretora pode 88 

conceder registro de nova entidade. A secretária Fabiana afirmou que não há essa 89 

possibilidade. Então a conselheira Fernanda disse que é necessário fazer uma plenária 90 

extraordinária para resolver isso. A conselheira Scheila questionou qual a melhor data 91 

para a realização desta plenária dia  02 ou 09 de julho. A secretária Fabiana e a 92 

conselheira Lisiane disseram que tem preferência para  o dia 09 de julho. Os  93 

Conselheiros deliberaram a plenária extraordinária para o dia 09 de julho. A conselheira 94 

Maria do Carmo manifestou a idéia de convidar a conselheira de direitos, Fernanda para 95 

auxiliar na Comissão de Avaliação e Acompanhamento do FMDCA. A conselheira 96 

Fernanda agradeceu a Comissão pelo reconhecimento, mas disse que está passando por 97 

uma fase de transição de trabalho no setor de planejamento da SEMAS e já participa de 98 

três conselhos, que em questão de demanda de trabalho não sabe qual seria a posição 99 

do Secretário e da diretora do setor para liberar ela para mais um conselho. Disse 100 

também que a Conselheira Joana é uma pessoa competente, mas ainda não sabe qual 101 

seria a resposta dela. A conselheira Maria do Carmo salientou que seria bom um 102 

conselheiro da área que já conhece a Assistência Social, que a proposta da suplente 103 

Joana seria ótima já que ela já está familiarizada.  A conselheira Fernanda afirmou que 104 

pode conversar com ela e depois trazer a resposta. A conselheira Maria do Carmo 105 

explicou sobre a questão do saldo remanescente, que é necessário fazer um orçamento 106 

por edital, o saldo do FIA por muito tempo foi escondido, e é preciso criar uma 107 

transparência e providenciar extratos e qualquer finalização de uso indevido do fundo tem 108 

que ter uma providência a ser tomada. O secretário executivo Rodrigo fez a leitura dos 109 

projetos da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do FMDCA. A conselheira  Maria 110 

do Carmo afirmou que a SEEDE é uma entidade que presta um trabalho relevante para 111 

as crianças e adolescentes e que não seria justo deixar de repassar esse recurso 112 
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enquanto essa demanda requer prioridade, sugeriu a aprovação do projeto. O projeto foi 113 

deliberado aprovado. Rodrigo apresentou o trabalho da Casa dos Girassóis. A 114 

conselheira Maria do Carmo recomendou também a aprovação, pois, é uma entidade 115 

séria. O projeto foi deliberado aprovado. A presidente Dória iniciou a pauta de Comissão 116 

de Acompanhamento de Conselhos Tutelares e pediu para a conselheira Renata relatar. 117 

A conselheira afirmou que estão sofrendo um grave problema de falta de suplência nos 118 

Conselhos Tutelares, e que devemos deliberar um encaminhamento ao Ministério Público 119 

para fazer um processo simplificado via edital para chamar conselheiros tutelares 120 

suplentes. Renata ainda disse que é necessário criar uma comissão para discutir isso, 121 

com dois conselheiros governamentais e dois conselheiros não governamentais. As 122 

conselheiras: Renata, Adriana, Roberta e a presidente Dória se disponibilizaram para 123 

fazer parte da comissão. O conselheiro tutelar Luiz afirmou que a conselheira tutelar Ana 124 

Paula irá sair, vai pedir exoneração. A conselheira Scheila perguntou se já foi 125 

encaminhado ao CMDCA a exoneração da Conselheira Tutelar Ana Paula. O conselheiro 126 

Luiz disse que não. A secretária Fabiana explicou sobre a dificuldade em convocar o 127 

conselheiro suplente para especificamente com essa demanda, haja vista a maioria das 128 

pessoas chamadas para suplência não têm interesse em sair dos seus empregos apenas 129 

para cobrir férias dos conselheiros tutelares. A conselheira Renata disse que a guarda 130 

municipal ainda não chegou nos Conselhos Tutelares, e disse que o CMDCA tem que 131 

enviar um ofício ao Secretário para cobrar essa demanda que ainda não foi 132 

suprida.Isabela do Peti pediu apoio ao CMDCA e aos Conselheiros tutelares no sentido 133 

de mobilização no combate ao trabalho infantil, pois o trabalho infantil vem relacionado 134 

com outras violações de direitos como a evasão escolar. A presidente Dória afirmou que o 135 

CMDCA apóia essa parceria. A conselheira Telma pediu a palavra e colocou em pauta o 136 

fato dos conselheiros tutelares do Sul ainda estarem correndo risco de vida com o carro 137 

em péssimas condições, que já foi para oficina, mas não deu conta e o terreno está cheio 138 

de lama devido às chuvas, pois não há caminhão para levar brita ao local. Disse ainda 139 

que não haverá atendimento externo até essa situação ser resolvida, já que até uma 140 
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criança caiu no local. A conselheira Renata perguntou se vão mesmo parar. A conselheira 141 

Telma disse que avisou já ao Schappo (Diretor Financeiro) que dessa forma não há 142 

condições para trabalhar. A conselheira Renata questionou o que será feito até essa 143 

situação ser resolvida. A conselheira Telma disse que ficarão disponíveis em plantão. A 144 

conselheira Lisiane sugeriu que o atendimento seja feito na Secretaria Municipal de 145 

Assistência Social. A conselheira tutelar Telma não concordou.  A conselheira Scheila 146 

perguntou se os conselheiros não querem trabalhar, querem fazer greve. A conselheira 147 

tutelar Telma disse que está pensando na comunidade. A presidente Dória perguntou qual 148 

a sugestão para solucionar esse problema temporariamente. A Conselheira Telma disse 149 

que não sabe. A conselheira Scheila sugeriu que teriam cinco dias para tentar uma 150 

solução cabível.  A conselheira Lisiane insistiu que o atendimento deveria ser realizado na 151 

SEMAS, para não haver descaso com as crianças e adolescentes. A plenária deliberou 152 

que no dia 23/Junho/2014, os conselheiros tutelares da região sul, estariam fazendo 153 

atendimento na SEMAS/CMDCA, conforme horário de expediente normal. A  conselheira 154 

Renata sugeriu oficializar com o Secretário Tiago que o Conselho Tutelar Sul está em 155 

regime de plantão. A conselheira Scheila perguntou o porquê de uma educadora estar 156 

atendendo o disque denúncia. O conselheiro tutelar Luiz disse que já conversou com o 157 

Secretário, pois é necessário um espaço físico com pessoas capacitadas para atender o 158 

disque denúncia, pois o 0800 apresenta inúmeros problemas. A conselheira Olga disse 159 

que o 0800 manda os casos para os conselheiros tutelares. A conselheira Renata pediu 160 

para que esse assunto fosse colocado em pauta na próxima plenária. A conselheira de 161 

direitos ainda disse que Schappo liberou recursos para o carro, mas que não há 162 

motoristas. A presidente Dória se propôs a marcar uma reunião com o objetivo de 163 

deliberar com o Secretário a necessidade de fazer licitação para contratação de 164 

motoristas e disponibilizar mais carros. A conselheira Fernanda se propôs a verificar os 165 

palestrantes que tem disponibilidade de estar capacitando os conselheiros de direitos, 166 

argumentou que existem nomes muito bem conceituados no Ministério Público, que 167 

podem estar exercendo essa função gratuitamente, apenas temos que verificar a questão 168 
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das datas. As pautas foram finalizadas, a presidente agradeceu a presença de 169 

todos/todas) e deu a Plenária como encerrada e mandou lavrar a presente ata que segue 170 

assinada por mim, Fabiana Effting Knabben, secretária executiva do CMDCA. 171 

Florianópolis, 18 de Junho de 2014. 172 


