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Aos quinze dias do mês de Maio de 2013, às 13h30min, no Auditório da SEMAS, 3 

estiveram reunidos para Sessão Plenária Ordinária os Conselheiros de Direitos:  Edelvan 4 

Jesus da Conceição (CCEA- Presidente do CMDCA); Carlos Raulino (CIEE-SC); Renata 5 

M. Pereira (ICOM); Janine R. de Souza(IDES-PROMENOR); Carlise Fuhr 6 

(IDES_PROMENOR); Luís C.G. Fernandes (Fundação Cultural de Florianópolis); Maria 7 

do Carmo S. Pereira (CEAFIS); José Henrique de Brito (Fundação Municipal de 8 

Esportes); Dória Conceição de Moraes Valente (SME);  Tatiana Vieira Fraga (SMS- 9 

Saúde da Criança); Adriana Kincheski Bunn (CCEA); Suzanne de Souza Martins 10 

(FUCAS); Scheila Cristina Frainer (ACAJE) e Rafaella Andrade Barni (Secretária 11 

Executiva do CMDCA). Estavam presentes na plenária também Maria de Lurdes 12 

Gonçalves (Conselho Tutelar-Suplente); Gabriela Minelli (Instituto Guga Kuerten); Artur 13 

Savi (Secretário Executivo do FIA); Fabiana Effting Knabben (Assessora do CMDCA); 14 

Samanta Botelho Kons (UFSC); Maiana Barbosa Maffini (UFSC); Andreza U. Guerreiro 15 

Dutra (AEBAS); Ângela Maria Sozzeki (UFSC-Graduação em Serviço Social); Ana Paula 16 

Barcelos Buzz (Estudante). O Presidente Edelvan deu boas-vindas aos presentes e 17 

procedeu a leitura do Edital de Convocação com a seguinte pauta: Leitura e Aprovação 18 

das Atas de março e abril. Após a leitura das atas de março e abril de 2013, pela 1º 19 

Secretária Scheila, a Plenária as aprovou1 sem alterações. A Cons. Maria do Carmo 20 

pontuou sobre a idéia trazida do CMDCA de Porto Alegre, acerca da possibilidade de 21 

conversar com os Secretários sobre a participação dos Conselheiros de Direitos nas 22 

Plenárias e outras atividades pertinentes ao Conselho. A Assessora Técnica Fabiana 23 

Effting Knabben expôs que em outros Conselhos há a remuneração dos Conselheiros, 24 

como no CMDCA isso não é possível, seria interessante que existisse uma lei ou 25 

resolução, onde constasse que o membro deste Conselho desse prioridade absoluta a 26 

função de conselheiro, em relação as outras funções que exerçam, no órgão ou entidade 27 

que representa em obediência ao princípio da prioridade absoluta a favor da criança e do 28 

adolescente. No entanto, o Presidente Edelvan esclareceu que não há a possibilidade do 29 

trabalho dos Conselheiros ser remunerado, pois não está previsto em lei. Recomposição 30 

da Mesa Diretora. Em virtude de a vice-presidente Melissa ter se desligado das 31 

atividades do Conselho, surgiu a necessidade de eleger outro Vice-Presidente 32 

                                                 
1
 Cabe destacar que o Conselheiro de Direitos Luiz se absteve de todas as votações. 
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governamental. Dessa forma, o Presidente convidou os representantes governamentais, e 33 

a Conselheira Dória se habilitou. A Plenária deliberou a favor do nome da Conselheira 34 

Dória para Vice-Presidente. Momento das Comissões. Comissões de Normas e 35 

Monitoramento. O Cons. Carlos relatou que a Comissão tem se reunido com frequência e 36 

que estão programadas 5 ou 6 visitas institucionais por mês. Também foi exposto sobre 37 

as visitas já realizadas. A Assessora Técnica Fabiana discorreu acerca da visita na 38 

Associação do Morro das Pedras. Mencionou que o local, ao contrário das informações 39 

contidas na documentação da instituição, não estava em funcionamento, não havia 40 

crianças, bebedouros ou algo que comprovasse a utilização da entidade. O Cons. Carlos 41 

contou sobre a visita à Rede Nacional de Aprendizagem (RENAPSI), que a infraestrura do 42 

local e equipe técnica era adequada e de acordo com o que estava detalhado na 43 

documentação entregue ao CMDCA. Outra instituição visitada pela Comissão de Normas 44 

foi a Equoterapia. A assessora Técnica Fabiana relatou que esta entidade apresenta uma 45 

proposta pedagógica em acordo com o atendimento às crianças, assim como a estrutura 46 

da instituição e os recursos humanos são adequados. Após a explanação das visitas 47 

institucionais na RENAPSI e na Equoterapia, e do parecer favorável da Comissão de 48 

Normas para estas entidades, a Plenária resolveu conceder o Certificado de Registro para 49 

tais instituições, por meio da Resolução nº 284/2013 e Resolução nº 285/2013 50 

respectivamente. O Presidente Edelvan falou acerca da visita institucional realizada na 51 

Casa Lar Luz do Caminho. O referido Presidente esclareceu que através do recebimento 52 

de uma denúncia que versava sobre a ocorrência de violência psicológica dos 53 

Educadores da Casa Lar contra as crianças e do fornecimento de alimentos estragados a 54 

estas, foi empreendido uma visita surpresa para avaliar a situação institucional e 55 

averiguar alguns aspectos da denúncia. Contou ainda que no momento da visita não foi 56 

identificado nenhum elemento que confirme a denúncia contra a instituição. No entanto, 57 

devido à gravidade dos fatos alegados na denúncia, a Plenária decidiu que outras visitas 58 

sejam realizadas para acompanhar a entidade e seus procedimentos junto às crianças. 59 

Somado a isso, a concessão de renovação do registro da Casa Lar foi aprovada, mas foi 60 

reiterado pelo Conselheiro Carlos, com aval do Conselho, que o acompanhamento 61 

institucional seja dado continuidade.  Na oportunidade, a Psicóloga Maria de Lurdes 62 

comentou que algumas das entidades que faziam parte da listagem das entidades aptas à 63 

votação para eleição para Conselheiro Tutelar não existiam mais, ou estavam em outro 64 

endereço.  Dessa maneira, a Psicóloga verbalizou que repassará ao CMDCA as 65 

impressões, endereços e quaisquer outras informações pertinentes às entidades inscritas 66 
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no Conselho. Comissão Orçamento e Finanças. A Cons. Maria do Carmo relata sobre a 67 

necessidade de sensibilizar os Conselheiros do Governo para que sejam mais atuantes e 68 

disse que a Comissão está aguardando que mais 2 Conselheiros de Direitos se habilitem 69 

para integrar a Comissão de Finanças e sugeriu que fosse alguém dessa área. Reiterou 70 

sobre a importância de mais integrantes nessa comissão, haja vista a importância e 71 

volume de trabalho na referida comissão. A Cons. Também observou acerca da 72 

necessidade de realizar uma mobilização junto aos Secretários para que haja a liberação 73 

da participação dos Conselheiros nas atividades do Conselho. O Secretário Executivo do 74 

FMDCA leu as Resoluções nº 277 que dispõe da Renovação de Certificado de Captação 75 

CEAFIS, nº 281 que dispõe da Renovação do Certificado de Captação do Projeto 76 

Horizontes Velas, da Associação Horizontes, nº 282 que dispõe sobre a renovação do 77 

Certificado de Captação do Projeto Inclusão Digital da Fundação Hermon e nº 283 que 78 

dispõe sobre a renovação do Certificado de Captação do Projeto Educação, Cidadania, 79 

Vida e Cultura da Fundação Hermon, aprovadas em Ad Referendum na mesa diretora de 80 

19 de abril de 2013 e referendada pela plenária. O Cons. Edelvan também apresentou a 81 

Resolução Ad Referendum nº 280, que dispõe sobre o Plano de Ação do Conselho 82 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de 83 

Florianópolis/SC para o exercício de 2013, aprovado pela plenária. Comissão de 84 

Comunicação. A Cons. Scheila verbalizou sobre os andamentos das atividades da 85 

Comissão de Comunicação, tal como: a realização do evento de posse dos Conselheiros 86 

Tutelares, ocorrido no dia 7 de maio. Também relatou que está em fase de pesquisa a 87 

confecção de um calendário e agendas em que os alunos da rede de ensino municipal 88 

responderão a frase: “sou criança tenho direito a “. Seguiu explicando que os autores das 89 

melhores respostas receberão premiação e suas respostas farão parte do calendário e 90 

agenda. Outro projeto da comissão que está em andamento é a mudança da Logo marca 91 

do CMDCA e do FMDCA para FUNCRESCER. Comissão do Conselho Tutelar. A Cons. 92 

Renata contou que a Comissão se reúne toda segunda quarta-feira do mês e que na 93 

última reunião foi aprovado um Plano de Formação continuada dos Conselheiros 94 

tutelares, que tem previsão para acontecer bimestralmente. O Presidente Edelvan 95 

solicitou que a Comissão encaminhe o Plano de Capacitação para a mesa diretora, para a 96 

análise dos custos envolvidos para a efetivação desta. A Cons. Renata expôs que a 97 

Comissão realizará visitas periódicas nos Conselhos Tutelares para levantar as 98 

necessidades e potencialidades nesses Conselhos. O Presidente Edelvan aproveitou o 99 

ensejo para convidar a Comissão do Conselho Tutelar para participar da reunião com o 100 
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Conselho tutelar e o secretário Municipal de Assistência Social, para tratar da situação 101 

das casas de acolhimento institucional, que ocorrerá no dia seguinte à Plenária. Informes 102 

e Assuntos Gerais. Na finalização da Plenária, A Cons. Maria do Carmo e o Presidente 103 

Edelvan trouxeram o relato da viagem realizada ao CMDCA de Porto Alegre. A Cons. 104 

Maria do Carmo pontuou que o FMDCA de Porto Alegre é uma referência nacional e que 105 

São Paulo se baseou nesse modelo de Fundo para implementação. A Cons. Maria do 106 

Carmo comentou ainda que o Funcriança, o FMDCA de Porto Alegre, é inserido num 107 

sistema maior, na qual as Secretarias se comunicam e que as doações são feitas via site. 108 

O Presidente Edelvan informou que na audiência com o Prefeito César Souza, prevista 109 

para daqui a duas semanas, será exposta a necessidade de considerar o modelo de 110 

funcionamento eficaz que se tem no CMDCA de Porto Alegre; dessa maneira, será 111 

solicitado que o Prefeito de Florianópolis solicite a parceria junto ao Prefeito de Porto 112 

Alegre para agregar conhecimentos advindos deste município.  Nada mais havendo a 113 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão e 114 

mandou lavrar a presente ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 15 de maio de 115 

2013. Rafaella Andrade Barni – Secretária Executiva do CMDCA de Florianópolis. 116 


