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Aos dezoito dias do mês de Setembro de 2013, às 14 horas em segunda chamada,  no 5 

Auditório do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, estiveram reunidos para 6 

Sessão Plenária Ordinária os Conselheiros de Direitos:  Edelvan Jesus da Conceição 7 

(CCEA – Presidente do CMDCA); Carlos Raulino (CIEE/SC); Lisiane Bueno da Rosa 8 

(CIEE/SC); Renata M. Pereira (ICOM); Maria do Carmo S. Pereira (CEAFIS);  Thais 9 

Michelle Foppa (FUCAS); Renata Machado Pereira (ICOM); Scheila C. F. Yoshimura 10 

(ACAJE); Janine Rosa de Souza (IDES); Tatiana Vieira Fraga (SMS – Saúde da 11 

Criança); Roberta P. G. de Almeida (Fundação C. F. Franklin Cascaes); Dilnei Previ 12 

Bittencourt (Fundação Municipal de Esportes); Henrique de Brito (Fundação Municipal 13 

de Esportes); Carla Lúcia Corrêa (Secretaria Municipal da Fazenda). Estavam também 14 

presentes na plenária: Rodrigo Lisboa (Secretário Executivo do FIA); Luciano von 15 

Frühauf (Técnico Administrativo do CMDCA); Maria de Fátima Bernadete de Souza 16 

(Estagiária de Serviço Social do CMDCA); Indianara Trainotti (Conselho Tutelar Norte); 17 

Renato Engênio Teodoro (Conselho Tutelar Continente); Luis Antônio Rodrigues 18 

(Conselho Tutelar Insular); Mônica Cabral (CEDEP); Vanessa Palomeque (Assistente 19 

Social da Casa Lar Luz do Caminho); Maria Lúcia W. da Rosa (Casa São José); Ernest 20 

Rabllo (Casa São José); Dyana Ayres S. Carvalho (Casa da Criança do Morro da 21 

Penitenciária); Adriana F. da Silva (Lar Fabiano de Cristo); Andreza V. Guerreiro Dutra 22 

(AEBAS); Lediane Macari (OPP/NAJOSC – Univali); Flávia Pereira (AHESC); Ângela 23 

Ambrosio (APAE – Fpolis); Gabriela Menelli (Instituto Guga Kuerten); Ana Maria Blanco 24 

e Fabiana Effting Knabben (Secretária Executiva do CMDCA). O Presidente deu as 25 

boas-vindas aos presentes e procedeu a leitura do Edital de Convocação com a 26 

seguinte pauta: 1) Apresentação dos presentes; 2) Apreciação e aprovação da ata 27 

da sessão plenária do dia 21 de agosto de 2013; 3) Leitura do Edital de 28 

convocação, discussão e aprovação da pauta do dia; 4) Leitura e destaque dos 29 

informes e providências; a) No dia 13/09/2013 às 14h, foi celebrado o Termo de 30 

Ajustamento de Conduta – TAC, no Gabinete da Promotoria de Justiça; b) 31 

Cerimônia de abertura do Seminário “Prioridade Absoluta: Um Município para 32 

Crianças e Adolescentes” que ocorrerá no dia 17 de Outubro, às 19h no Centro 33 

de Eventos Centrosul; c) Nova logomarca do CMDCA e FMDCA; d) Situação de 34 

violência no conselho tutelar centro; e) Relato da viagem em Porto Alegre; f) 35 
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Apresentação da proposta de intervenção de estágio; 1) Momento das 36 

Comissões; a) Comissão de Comunicação e Eventos; b) Comissão de Orçamento 37 

e Finanças; Parecer nº 015 – Fundação Casan / Projeto Casa dos Sonhos; 38 

Parecer nº 018 – Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do 39 

Morro do Mocotó – ACAM; Parecer nº 019 – Confecção de crachás para os 40 

Conselheiros Tutelares; Parecer nº 020- Associação de Equoterapia e 41 

Reabilitação Projeto: Equoterapia Cidadã; Parecer nº 021 – Solicitação de 42 

recursos para realização de evento inserido na Festa da Primavera, IV Sábado 43 

Show – III Maratoninha do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 44 

da Tapera e II Caminhada da Jovem Guarda; Parecer n° 022 – Solicitação de 45 

análise de projeto – Figueirense Futebol Clube. Comissão de Normas e 46 

Monitoramento; Parecer Casa São José;  Resolução nº 299, dispõe sobre o 47 

indeferimento da inscrição da entidade Associação Comunitária Morro das 48 

Pedras; Resolução número 300 Casa São José Comissão de Acompanhamento e 49 

Assessoramento aos Conselhos Tutelares; Resolução 298 que dispõe sobre a 50 

alteração da Resolução 297 para contratação temporária de pessoa física, 51 

responsável pelo cadastramento da Rede Institucional, junto ao SIPIA. O 52 

presidente Edelvan sugeriu que as entidades onde os emails estão retornando ocorra a 53 

atualização desses dados, dando continuidade na reunião foi relatada a nova estrutura 54 

do CMDCA e do FIA, Luciano é o novo técnico administrativo concursado, Rafaela está 55 

de licença prêmio, não retornando mais ao CMDCA e Fabiana assumindo a Secretaria 56 

Executiva, Maria de Fátima e Amanda estagiárias e Rodrigo Lisboa Secretário 57 

Executivo do FIA. O Presidente diz que no dia 13 de setembro de 2013 às 14 horas foi 58 

celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, no Gabinete da Promotoria de 59 

Justiça, onde houve uma repercussão muito boa com a mídia. Em seguida a 60 

Conselheira Scheila fez a leitura da nota publicada no jornal Diário Catarinense do dia 61 

03 de setembro 2013, intitulado Outdoor na Mira “O Conselho Municipal dos Direitos 62 

da Criança e do Adolescente também resolveu entrar na polêmica dos anúncios de 63 

casas de tolerância nos outdoors da cidade. Encaminhou ao MP pedido de ação com 64 

base no que determina o ECA que veda a exposição de menores a qualquer 65 

tratamento desumano, vexatório ou constrangedor”. A conselheira Scheila argumenta 66 

que tem como objetivo também de aproximar a comunidade com o CMDCA, pois as 67 

pessoas comentavam sobre a distração do motorista com o nu exposto no outdoor, 68 

gerando uma situação constrangedora que as crianças ficam submetidas e informa 69 
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sobre a Reunião no MP com o Dr. Marcelo, no dia 23 de setembro de 2013.  A 70 

conselheira Scheila comenta que uma técnica do MP relatou o agradecimento da 71 

promotora com esta ação, pois, o irmão é autista e ficou repetindo por diversas vezes a 72 

palavra “bunda” quando passava em frente ao outdoor. A conselheira Maria do Carmo 73 

menciona sobre as novelas. A conselheira Scheila relata que tirou uma foto por volta 74 

das 18 horas e 40 minutos, onde estava em casa com a família no momento exato em 75 

que o filho, ao trocar os canais, depara-se com uma cena de sexo explícito em um dos 76 

canais da Net. O Presidente Edelvan comunica que nos dias 17 e 18 de Outubro, no 77 

Centro Sul, acontece um evento derivado do Prefeito Amigo  da  Criança, onde o 78 

CMDCA estará presente na mesa de abertura e paralelamente como apoiador 79 

operacional, assim que o material for enviado ao conselho. Edelvan lembra que o 80 

último encontro aconteceu em Recife e agora em Florianópolis. O Presidente Edelvan 81 

solicita que o conselho tutelar indique um nome para a representação nesse evento. O 82 

conselheiro Renato afirma que já houve essa deliberação pelo seu nome. O Presidente 83 

Edelvan complementa afirmando que o calendário vai até o mês de dezembro, para as 84 

comissões estarem formadas e aguardar o material da Fundação Abrinq. Em seguida a 85 

estagiária Maria de Fátima apresenta a sua proposta de intervenção de estágio, que 86 

consiste em reuniões para debate e reflexão entre os conselheiros de direitos, 87 

abordando diversos temas pertinentes, tais como: o regimento interno do CMDCA, o 88 

debate sobre o papel do Conselho de Direitos para o controle social, a situação das 89 

crianças e adolescentes historicamente, dentre outros temas que podem ser 90 

construídos coletivamente, de acordo com o interesse dos conselheiros. O primeiro 91 

encontro acontecerá na próxima quarta-feira, e os demais encontros serão sempre na 92 

última quarta-feira do mês, no mesmo local onde ocorrem as plenárias. O Presidente 93 

Edelvan verifica que é uma oportunidade de atualizar os demais temas que estão 94 

interligados e na Câmara  está tramitando a APL que foi encaminhada pelo fórum de 95 

Políticas Públicas. Dando continuidade a pauta é sugerido que a conselheira Maria do 96 

Carmo faça um breve relato sobre a viagem para Porto Alegre. A conselheira Maria do 97 

Carmo diz, dando seqüência ao trabalho realizado em maio conforme relato anterior, 98 

que todos foram muito bem recebidos. Participaram dessa viagem também o Diretor de 99 

Governo Eletrônico, Nei Luiz da Silva Jr; o Diretor Financeiro Alexandre Espíndola, do 100 

SEMAS e o Secretário Executivo do FIA, Rodrigo Lisboa. Num primeiro momento os 101 

seguintes apresentaram novamente o sistema, comentando a disponibilidade de um 102 

link de acesso ao sistema para o CMDCA de Florianópolis, onde consta a possibilidade 103 
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de doações para Porto Alegre e também doações para Florianópolis. A conselheira 104 

Maria do Carmo fez o seguinte relato: “Vislumbrei a possibilidade de custo para 105 

disponibilizar esse sistema e um técnico para dar suporte. Essa gestão foi muito 106 

enfática, a PMF está caótica. Fiquei preocupada com o custo elevado e a possibilidade 107 

de retirar algum investimento FMDCA, a idéia é ser gratuito, mas a customização 108 

precisa ser o mais diminuto possível. Florianópolis não pode utilizar recursos para esse 109 

sistema. Apelei muito para o Diretor Financeiro Alexandre Espindola para que no ano 110 

de 2014, esteja previsto no orçamento e não sair do FMDCA. Vão começar a deixar a 111 

disposição um link para conhecer e operar um sistema que não é perfeito, mas as 112 

adaptações que norteiam o termo de cooperação vêm sido alterado e sofrendo 113 

melhorias, é imprescindível fazer esse termo de parceria com urgência, para a 2ª 114 

quinzena de dezembro, período forte da nossa campanha. Eu particularmente estou 115 

sentindo um alívio, percebo muita boa vontade em compartilhar esse sistema que é 116 

importante e urgente para todos nós”. O Presidente Edelvan, acrescenta que houve 117 

uma enxurrada de nomes que caíram na malha fina. Segue dizendo que as doações de 118 

pessoa físicas fogem ao nosso controle e esse é o grande nó. Diz que é necessário ter 119 

o controle das doações e repasse para as entidades, identificando doador e captação, 120 

apresentar uma nova logomarca como um sistema confiável, isso tudo na perspectiva 121 

de aumentar as doações do fundo. Incentivar as doações dos servidores municipais 122 

sensibilizando mostrando para ter dinheiro revertido no fundo. Menciona a importância 123 

da audiência pública no dia 19 de setembro de 2013, quinta-feira, às 15 horas no 124 

Plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores, que tem com objetivo debater a 125 

situação dos conselhos tutelares no município de Florianópolis. O conselheiro tutelar 126 

Luís Antônio Rodrigues informou que ontem, 17 de setembro de 2013, a conselheira 127 

tutelar Cinthya Spinato foi vítima de agressão física por parte de uma usuária do 128 

serviço na sede do conselho tutelar. O conselheiro tutelar destaca que esta tragédia é 129 

anunciada, pois a gestão anterior da SEMAS já havia comunicado a necessidade de 130 

um agente de segurança na porta dos conselhos tutelares do município. O conselheiro 131 

relata, ainda, que foi encaminhado um ofício para o secretário Alessandro Balbi Abreu 132 

onde enfatiza que os conselheiros exercem suas atividades em regime de dedicação 133 

exclusiva, mas não recebem por isso, pois trabalham no regime de 40 horas semanais 134 

e exercem também plantões noturnos. Juntamente com a periculosidade, pois fazem 135 

verificações domiciliares de alto risco, procedimentos que incluem ameaças contra a 136 

própria vida. A conselheira Indianara Trainotti percebe que existe uma necessidade de 137 
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urgência de um profissional que possa garantir a segurança dentro dos nossos próprios 138 

conselhos. O conselheiro tutelar Renato E. Teodoro diz que também sofre ameaças, 139 

relatando que atendeu o caso de uma menina de 12 anos de idade que serve como 140 

esposa de um traficante de drogas. Segundo o relato dos conselheiros tutelares 141 

presentes, esta tragédia vai sendo anunciada, Cinthya é a conselheira mais franzina 142 

(frágil) da turma. Eles relataram que não têm nenhum apoio administrativo, 143 

oficializaram à SEMAS e reiteraram da forma que está. O presidente Edelvan afirma 144 

que a Plenária delibera que os atendimentos de porta ao público em geral está 145 

suspenso, sendo que as atividades só retornarão ao normal com chegada de agente de 146 

segurança privada ou pública, ficando na responsabilidade de resguardar a integridade 147 

física dos funcionários que lá estão. O secretário executivo do FIA, Rodrigo, diz que a 148 

conselheira Maria do Carmo já compartilhou todo o processo de visualização do 149 

sistema e afirma que ficou um dia a mais no FMDCA de Porto Alegre para 150 

conhecimento da forma de funcionamento daquele fundo. A conselheira Scheila propõe 151 

uma reunião extraordinária para decidir a nova logomarca do CMDCA, da qual não foi 152 

concluída ainda, conforme deliberação da mesa diretora e executiva a nova logomarca 153 

do FMDCA será o “Flori Criança”. A conselheira Maria do Carmo reitera a necessidade 154 

de fazer a parceria com o FMDCA de Porto Alegre. O presidente Edelvan relata sobre o 155 

parecer nº 021/2013 da Comissão de Orçamento e Finanças que indefere a utilização 156 

de recursos do FIA para a realização do evento inserido na Festa da Primavera, IV 157 

Sábado Show, III Maratoninha do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 158 

da Tapera e II Caminhada da Jovem Guarda, pois deve ser vedada a utilização dos 159 

recursos do FMDCA que não se identifiquem diretamente com a realização de seus 160 

objetivos ou serviços determinados pela lei que o instituiu, pois cabe ao poder 161 

executivo a obrigação legal de custear as despesas, objeto dessa solicitação. Dando 162 

continuidade aos trabalhos foi apresentado o parecer nº 015/2013 da entidade FUCAS 163 

– Fundação CASAN com o projeto Caixa de Sonhos. A comissão não recomenda a 164 

aprovação desse projeto, pois não atende ao disposto no art. 7 da resolução 175 de 09 165 

de dezembro de 2009 no que tange a conformidade com os princípios estabelecidos 166 

pelo ECA, pois o critério apresentado no projeto incentiva o sonho de consumo, 167 

propiciando o risco da meritocracia continuar multiplicando as desigualdades e riscos 168 

sociais. Dando prosseguimento ao parecer nº 018/2013 da entidade ACAM com o 169 

projeto “Quem Canta Seus Males Espanta”, a Comissão de Orçamento e Finanças 170 

aprovou em reunião de 09 de setembro de 2013 a adequação desse projeto, conforme 171 
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resolução 175 de 09 de dezembro de 2009. Sobre o Parecer nº 022/2013 da entidade 172 

Figueirense Futebol Clube, com o projeto “Capacitação Para o Futuro – Oficinas de 173 

Idiomas, Informática, Dança de Rua e Música para Adolescentes”, foi deliberado, por 174 

esta comissão, que o projeto não se enquadra na legislação vigente que o recurso 175 

público não poderá ser utilizado nesta modalidade de serviço com fins privados. Ao 176 

Parecer nº 020/2013 da entidade Projeto Equoterapia Cidadã, foi deliberado parecer 177 

favorável à sua aprovação recomendando, todavia, ao setor de convênios, que seja 178 

efetuado o acompanhamento mensal de atendimento às crianças e adolescentes em 179 

situação de vulnerabilidade social, conforme prevê o projeto, cujo investimento é de R$ 180 

575.890,10 “quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e dez 181 

centavos”. O parecer nº 019/2013 da Comissão de Normas e Monitoramento reitera a 182 

solicitação de providências para a confecção dos crachás de identificação de todos os 183 

conselheiros tutelares de Florianópolis, afirmando que é de responsabilidade do 184 

município, através da SEMAS, providenciar e dar respostas às necessidades dos 185 

conselhos tutelares garantindo todas as condições para o efetivo funcionamento e 186 

exercício da função de conselheiro tutelar. A conselheira Renata relatou que existem 187 

dois eventos referentes aos conselhos tutelares. O primeiro acontece no dia 13 de 188 

novembro de 2013 e o segundo no mês de dezembro, referente ao Seminário dos 20 189 

Anos de Conselho Tutelar em Florianópolis. Lembrando que no dia 2 de outubro de 190 

2013, acontece a reunião do evento acima citado. A conselheira Indianara Trainotti diz 191 

que foram realizados pequenos grupos com as mães que estavam em listas de espera, 192 

no norte da ilha, totalizando 700 famílias. Relatou, também, que o dr. Enio propiciou 193 

uma ação coletiva e extraordinária em nome do Fórum de Políticas Públicas de 194 

Florianópolis encaminhando a Câmara Municipal para o vereador Ricardo. A 195 

conselheira relatou que o secretário Rodolfo, quando apresentou os dados da mídia 196 

referentes às vagas em creches, que as mães se revoltaram com os mesmos pois não 197 

representam a realidade do município. Lembrou também que Gabriela (estagiária) 198 

articulou todo o movimento. O conselheiro Luís Antônio Rodrigues relatou que 199 

percebeu que houve um enfrentamento com o secretário municipal de educação, pois o 200 

mesmo vem maquiando os números da lista de espera. Os documentos encaminhados 201 

pelo conselho tutelar não estão sendo atendidos, aumentando a indignação de todos. 202 

O conselheiro Luís afirma não acreditar nos dados que o secretário apresentou, 203 

dizendo que 500 crianças foram atendidas em 3 meses. Diz também que esse dado 204 

não é verdadeiro. O que se observa é que houve uma criação de aproximadamente 205 
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200 vagas. O Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão 206 

e mandou lavrar a presente ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 18 de 207 

Setembro de 2013, Fabiana Effting Knabben – Secretária Executiva do CMDCA de 208 

Florianópolis. 209 


