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 Aos dezessete dias do mês de abril 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); Adriana K. Bunn (CCEA); Carla 5 

Vieira (SEMAS-PMF); Dória Conceição de Moraes Vicente (SME-PMF);  José Henrique 6 

de Brito (FME-PMF); Renata Machado Pereira (ICOM); Maria do Carmo S. Pereira 7 

(CEAFIS); Suzanne de Souza Martins (FUCAS). Também estiveram presentes: Ângela 8 

Imbrosio (APAE); Andreza V. Guerreiro Dutra (AEBAS); Tatiana V. Fraga (SMS-PMF); 9 

Tainara Tavares (ACAM); Arthur K. Savi (Secretário Executivo do FMDCA); Rosana Ruza 10 

Tornier (FMDCA); Fabiana E. Knabben (CMDCA); Ilihane Zancanaro (Asas); Louizi S. 11 

Leão (Assistente Social/ SEMAS) e Rafaella Andrade Barni (Secretária Executiva do 12 

CMDCA). O Presidente Edelvan deu boas vindas aos presentes e esclareceu que não 13 

havia coro suficiente para ocorrer a deliberação dos assuntos que seriam tratados. Dessa 14 

forma, aguardou-se a chegada de mais Conselheiros de Direitos. Nesse ínterim, alguns 15 

dos presentes aproveitaram o ensejo para abordarem alguns assuntos. A Cons. Maria do 16 

Carmo reforçou a importância de entrar em contato com os todos os Conselheiros para 17 

confirmarem a presença na Plenária. A Secretária Rafaella pontuou que o Presidente já 18 

sugeriu isso e explicou que antes das Plenárias é enviada a convocação e contactado 19 

cada Conselheiro. No entanto, a Secretária pontuou que duas Secretarias não têm 20 

participado e nem enviado outros representantes (Secretaria de Finanças e Planejamento 21 

e Secretaria de Segurança e Defesa do cidadão). Capacitação dos Conselheiros de 22 

Direitos. O Presidente Edelvan mencionou a importância da capacitação para a formação 23 

dos Conselheiros de Direitos, bem como da contribuição dos conteúdos trabalhados para 24 

ilustrar a função do Conselho e da organização administrativa do FMDCA. Rosana trouxe 25 

que aprendeu algumas rotinas administrativas com os exemplos trazidos pela palestrante 26 

do CMDCA de Porto Alegre, Cláudia Lopes. A Cons. Carla corroborou sobre a 27 

importância da capacitação e sugeriu que ocorram outros momentos de capacitação, com 28 

o intuito de aprofundar o conhecimento sobre o Conselho e da função de Conselheiro. O 29 

Presidente Edelvan trouxe que haverá a capacitação continuada  dos Conselheiros de 30 

Direitos e que a Comissão de Políticas Públicas organizará os próximos encontros de 31 

formação. Eleição dos Conselheiros Tutelares. A Cons. Adriana atentou para a 32 

necessidade das Entidades fazerem uma escolha consciente dos Conselheiros Tutelares. 33 
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A referida Conselheira frisou que a função do Conselho Tutelar é valiosa para a proteção 34 

das crianças e adolescentes e, dessa forma, deve-se refletir sobre a pessoa que tenha o 35 

perfil adequado. A Cons. Maria do Carmo concordou com a fala da Cons. Adriana sobre o 36 

voto consciente e acrescentou que também é necessário desmistificar o papel do 37 

Conselho Tutelar nas Comunidades. Seguiu exemplificando que o Conselho Tutelar pode 38 

contribuir significantemente para a vida das famílias. Importância da Comissão de Normas 39 

e Monitoramento. A Cons. Dória expôs que as entidades também contribuem para a 40 

formação de crianças e adolescentes e, por isso, segundo a Conselheira, é de grande 41 

valia haver a fiscalização destas. Mencionou ainda que ela desenvolve um trabalho de 42 

fiscalização de creches e também participa da comissão de normas deste Conselho. O 43 

Presidente Edelvan reiterou que a Comissão de Normas desenvolve um importante papel 44 

e necessita de mais colaboradores para agilizar o processo de avaliação e fiscalização, 45 

dos projetos para inscrição das entidades. A Con. Adriana se habilitou a integrar a 46 

Comissão de Normas e Monitoramento. Infelizmente, poucos Conselheiros de Direitos 47 

estavam presentes, portanto,  não houve deliberações. Nada mais havendo a tratar, o 48 

Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão e mandou lavrar 49 

a presente ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 20 de março de 2013. Rafaella 50 

Andrade Barni – Secretária Executiva do CMDCA de Florianópolis. 51 


