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Aos dezenove dias do mês de Junho de 2013, às 14h 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); Janine R. de Souza(IDES-PROMENOR); Carlise 9 

Fuhr (IDES-PROMENOR); Roberta p. G. de Almeida(Fundação Cultural de Florianópolis); 10 

Maria do Carmo S. Pereira (CEAFIS); Dilnei Previ Bittencourt (Fundação Municipal de 11 

Esportes); Dória Conceição de Moraes Valente (SME);  Tatiana Vieira Fraga (SMS- 12 

Saúde da Criança); Suzanne de Souza Martins (FUCAS); Thais Michelle Foppa (FUCAS); 13 

Scheila Cristina Frainer (ACAJE); Tatiana vieira Fraga (SMS) e Carla Vieira (SEMAS). 14 

Estavam presentes na plenária também Artur Savi (Secretário Executivo do FIA); Fabiana 15 

Effting Knabben (Assessora do CMDCA); Maria de Fátima Bernadete de Souza 16 

(Estagiária CMDCA); Amanda S. de Souza (Estagiária do FIA); Tainara Tavares (ACAM- 17 

Mucoviscidade); Deise Farias (Conselho Tutelar Continente) e Olga Jung (Conselho 18 

Tutelar Norte); O Presidente Edelvan agradeceu a presença de todos e todas,  deu boas-19 

vindas aos presentes e procedeu a leitura do Edital de Convocação com a seguinte pauta: 20 

Apresentação dos presentes;  Leitura e aprovação da ordem do dia; Leitura e 21 

aprovação da Ata da Plenária Ordinária do mês de Maio de 2013; Leitura e destaque 22 

dos informes e providências; a. Apresentação da atual situação do CMDCA; 23 

Audiência com o Prefeito; Campanha de comemoração dos 20 Anos de Conselho 24 

Tutelar de Florianópolis; Representação no 7º Congressul; Momento das 25 

Comissões; Comissão de Comunicação e Eventos; Comissão de Orçamento e 26 

Finanças; Comissão de Acompanhamento e Assessoramento aos Conselhos 27 

Tutelares; após apresentação da pauta, a primeira secretária Scheila fez a leitura da ata 28 

da plenária do dia quinze de maio de dois mil e treze, sendo aprovada por todos os 29 

conselheiros presentes. O presidente Edelvan explicou sobre o novo endereço do 30 

CMDCA e do FIA, colocou que esta mudança trouxe prejuízos em termos de espaço, 31 

sendo que não há possibilidade de reunião sem interrupção, não há privacidade, 32 

dificultando o atendimento; infelizmente ainda não ficou definido um espaço maior. A sala 33 

do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) é maior, mas o volume de 34 

documentos e trabalho existe e, sendo assim, é necessário um espaço também mais 35 
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amplo. O Presidente Edelvan contou que houve um estresse neste momento, colocando 36 

que foi levantada a possibilidade de parar as atividades do Conselho até que se 37 

conseguisse local e espaço adequado para as comissões estarem trabalhando. Na 38 

reunião da Diretoria Executiva que se colocou o espaço do CIEE como possibilidade para 39 

a realização das plenárias. Na própria plenária, o presidente Edelvan perguntou à 40 

conselheira Lisiane se o CIEE poderia estar cedendo o  espaço para as próximas 41 

plenárias, e esta respondeu que sim. Edelvan relatou, ainda, que existem pontos a serem 42 

analisados com a ida do FIA para o  terceiro andar do prédio, longe do CMDCA. A 43 

conselheira Maria do Carmo relatou que ficou chocada quando verificou as novas 44 

instalações do CMDCA, achou terrível sob todos os aspectos. Contou que o Conselho 45 

está num apinamento de conselhos, que chegou na sala e todas as luzes estavam 46 

apagadas, não tinha ninguém no CMDCA. Do ponto de vista interno, para reuniões, como 47 

órgãos de representatividade, todos os conselhos estão numa situação bem difícil. 48 

Prosseguiu dizendo que esta é uma situação desagradável e temporária, e sugeriu que se 49 

faça, junto ao fórum, exigindo mais respeito. A primeira secretária, Scheila, contou que na 50 

recepção do prédio não consta a localização do CMDCA. A assessora técnica do 51 

Conselho, Fabiana, relatou sobre o seu empenho e da estagiária para organizar a 52 

situação do CMDCA após a mudança de endereço, prosseguiu explicando que o atraso 53 

no dia da visita da conselheira Maria do Carmo ao Conselho foi um caso atípico. Relatou, 54 

ainda, a dificuldade de trabalho dentro do CMDCA devido à escassez de materiais: falta 55 

papel, telefone, internet, impressora, dentre outras coisas. Comentou a possibilidade de 56 

outros conselhos estarem mudando para o Terminal Rodoviário Rita Maria. Maria do 57 

Carmo pediu desculpas pela forma como relatou a situação do Conselho, que não quis se 58 

referir às pessoas que lá trabalham, mas ficou chocada com a situação dos conselhos, de 59 

maneira geral, e talvez por isso tenha se expressado mal. A conselheira Carla disse que 60 

as gerências têm um tamanho reduzido. A vice-presidente, Dória, relatou que onde 61 

trabalha, divide o espaço com mais três pessoas, e este espaço é suficiente para que 62 

trabalhem. Disse que o CMDCA precisa se fazer enxergar, que pode-se ter um espaço 63 

grande, mas isso não quer dizer que há um questionamento e atuação efetivos. Disse que 64 

é preciso que os conselheiros se questionem sobre qual o seu papel. Prosseguiu dizendo 65 

que se hoje o Duduco está fechado, foi por um empenho da Secretaria de Educação, da 66 

qual ela faz parte. Contou que chega atrasada, mas incorporou o Conselho. Scheila falou 67 

que é preciso aproximar o Conselho da sociedade. Comentou que a população não 68 

conhece o trabalho e a importância dos conselhos de direitos. Relatou que enquanto 69 
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jornalista, nunca entrevistou conselheiros de direitos em seu programa. Comentou sobre o 70 

planejamento do Conselho, e a vice-presidente Dória questionou, logo em seguida, sobre 71 

a elaboração deste planejamento e onde está, pois não teve conhecimento de tal 72 

documento. Edelvan pediu para a assessora, Fabiana, que este plano de ação fosse 73 

encaminhado para todos os conselheiros. Pediu a compreensão de todos para este 74 

momento difícil dentro do CMDCA, pois a secretária executiva, Rafaella, pediu férias e 75 

solicitou a licença prêmio e não se tem informação de outra pessoas para substituí-la. 76 

Prosseguiu dizendo que para garantir a estrutura e funcionamento do Conselho a 77 

estagiária Maria de Fátima e a assessora técnica Fabiana, estão organizando os 78 

documentos. Relatou que havia uma lacuna de ofícios, que não havia uma lista com os 79 

dados dos conselheiros, mas que agora já há um esforço neste sentido, para garantir que 80 

o trabalho flua, independente da gestão que assuma o Conselho. Acrescentou que é 81 

necessário um certo tempo para organizar as coisas e que foram seis meses de gestão. 82 

Este é um trabalho nobre e está em processo de construção. O Presidente Edelvan 83 

relatou que os usuários da Secretaria de Assistência Social estão sendo atendidos no hall 84 

de entrada, que este é um momento difícil para a secretaria, como um todo. O plano de 85 

ação está traçado, tem um milhão de assuntos que precisam ser abordados. A audiência 86 

com o prefeito foi cancelada e o CMDCA está aguardando uma nova data. A Conselheira 87 

Maria do Carmo falou da importância de atuar em conjunto com o Fórum de Políticas 88 

Públicas de Florianópolis. O Presidente Edelvan contou que o fórum está com o 89 

encaminhamento de elaborar um ofício, para se obter uma solução. A reunião do fórum 90 

de políticas públicas ocorrerá no dia vinte e cinco de junho, às quatorze horas, no CEC. A 91 

conselheira Renata disse que o Ministério Público tem um centro que é só da infância, ou  92 

o Ministério Público da Procuradoria Geral. O Presidente Edelvan propôs  o mesmo  93 

encaminhamento do fórum, disse que inclusive já foi feita uma lista de espaço possível. 94 

Ficou decidido a ida ao fórum de políticas públicas, encaminhamento de ofício e 95 

agendamento da reunião com o prefeito. Sobre a campanha dos vinte anos do Conselho 96 

Tutelar de Florianópolis, o Presidente Edelvan disse que o CMDCA vai abraçar isto como 97 

um encaminhamento para o segundo semestre deste ano, sendo de responsabilidade da 98 

Comissão de Comunicação e Eventos, Comissão de Acompanhamento e 99 

Assessoramento aos Conselhos Tutelares e Comissão de Políticas Públicas. Renata 100 

questionou quem estará à frente neste processo. Scheila falou da idéia de fazer o ECA e 101 

divulgar nas escolas. Edelvan sugeriu que poderia ser elaborado um projeto de captação 102 

de recursos para isso. A conselheira Dória ressaltou a importância de desmistificar o 103 
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Conselho Tutelar, que é preciso um trabalho nas escolas para isso. A conselheira tutelar, 104 

Deise, disse que o Conselho Tutelar fica muito feliz com este novo olhar do CMDCA, afim 105 

de resgatar sua história. Disse, ainda, que precisa de material para divulgação do 106 

Conselho Tutelar e solicitou a impressão de mil folders para esta divulgação. Sua 107 

solicitação foi aprovada pela plenária. A Conselheira Maria do Carmo ressaltou que esta 108 

comemoração dos vinte anos de Conselho Tutelar seja marco, um novo olhar sobre o 109 

papel do Conselho Tutelar, que foi com uma assistente social de sala em sala em uma 110 

escola, e uma das crianças, de aproximadamente oito anos, disse que não poderia confiar 111 

na assistente social, porque ela leva as crianças de casa. Ressaltou que as crianças 112 

precisam do Serviço Social e do Conselho Tutelar, por isso precisam confiar nestes 113 

profissionais. As mães costumam ameaçar as crianças com o Conselho Tutelar. Deise 114 

contou que irão fazer uma nova placa para o Conselho Tutelar, sendo que este não tem 115 

nem papel higiênico. Edelvan comunicou que no dia onze de julho, quinta-feira, às 116 

quatorze horas, haverá a reunião da Diretoria Executiva, que conta com a Mesa Diretora e 117 

os coordenadores de todas as comissões. Sobre o Congressul, o Cons. Edelvan relatou 118 

que na reunião da Mesa Diretora foram traçadas algumas diretrizes, sendo que 119 

encaminharam pela participação de um conselheiro tutelar de cada região, um 120 

conselheiro de direitos governamental e um não-governamental. Foi pedido à assessora 121 

técnica que falasse com a Tatiana, do gabinete, para pedir que a placa para os Conselhos 122 

Tutelares seja suspensa enquanto não é definida a logo. Sobre a participação no sétimo 123 

Congressul, foi deliberado que aqueles que participarem deverão trazer por escrito um 124 

relatório, além de compartilharem, na sessão plenária seguinte ao evento, a experiência 125 

da participação neste evento. A conselheira Roberta questionou sobre a programação do 126 

evento. A conselheira tutelar, Deise, colocou que é coordenadora da ACCT regional 127 

grande Florianópolis, e desde dois mil e nove não houve investimento nesse setor. Foi 128 

decidido, nesta plenária, que irão ao evento um conselheiro tutelar de cada região e a 129 

coordenadoria, representada pela conselheira Deise, desde que a Associação 130 

Catarinense de Conselheiros Tutelares regional disponibilizasse o pagamento de sua 131 

inscrição, diária e passagens. A Conselheira Tutelar Deise ressaltou que até o dia vinte de 132 

junho, o valor da inscrição seria cinquenta e cinco reais, após esta data o valor subiria 133 

para sessenta e cinco reais. O Presidente Edelvan solicitou que fosse encaminhado um 134 

ofício com o pedido da diária e passagem. Os conselheiros que ficaram definidos na 135 

plenária para participarem deste evento foram: Dória (governamental) e sobre a 136 

representação não-governamental foi decidido que seria dado o retorno para a assessora 137 
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Fabiana no dia seguinte (vinte de junho), sendo que ficou entre a conselheira Renata e o 138 

conselheiro Edelvan. A plenária seguiu com o momento das comissões e o presidente 139 

Edelvan falou que é interessante alguns pontos na discussão da mesa diretora, junto com 140 

os coordenadores das comissões, para que os assuntos sejam discutidos exaustivamente 141 

antes da sessão plenária. Assim sendo, informou que no dia onze de julho haverá a 142 

reunião da Diretoria Executiva (mesa diretora e coordenadores das comissões). Como 143 

encaminhamento ficou a necessidade de ver com o Conselho Municipal de Assistência 144 

Social para ver a possibilidade de usar uma de suas salas para realizar a reunião. A 145 

conselheira Maria do Carmo, sobre a comissão de orçamento e finanças, sugeriu que o 146 

Edelvan encaminhe esse comunicado ao secretário (que comunicado?). Falou da 147 

necessidade de que aconteça uma reunião com o prefeito, pois já foram agendadas duas 148 

reuniões que não aconteceram. Ou há um empenho para que aconteça esta reunião, ou 149 

assume-se que este ano não haverá campanha para arrecadação de recursos. Ela 150 

esclareceu, ainda, que até o dia trinta e um de dezembro as doações podem ser 151 

direcionadas. Não está dando para fazer doação pelo site. A conselheira Dória ressaltou 152 

que existem duas pessoas que podem intermediar e resolver esta situação com o prefeito, 153 

sendo elas o Eron e o Mamute. Ou ainda há a possibilidade de falar com o prefeito 154 

através da Prefeitura no Bairro, ela ainda ressaltou que esta deve ser a melhor alternativa, 155 

pois o prefeito atende todos que o procuram nesta ocasião. O presidente Edelvan falou 156 

que se não conseguissem agendar uma reunião até a sexta-feira (dia vinte e um de 157 

junho), então o Conselho buscaria encontrar o prefeito através da prefeitura no bairro. A 158 

Conselheira Maria do Carmo ponderou que devem estar presentes nesta reunião: o 159 

gestor do fundo. Disse que o grupo gestor decida sobre o ponto de vista das entidades, 160 

esse olhar é fundamental. Ela falou, ainda, da necessidade que se exija as 161 

representações governamentais que estão faltando, procurando pessoalmente cada 162 

secretário. O Edelvan questionou quais conselheiros ainda não estão em comissões. A 163 

conselheira Roberta se manifestou dizendo que não está em comissão nenhuma, e que 164 

se identifica mais com a comissão de normas e monitoramento, por ser pedagoga. Assim, 165 

ficou decidido que a conselheira Roberta fará parte desta comissão. No momento da 166 

comissão de comunicação e eventos, a conselheira Scheila apresentou a nova proposta 167 

de logomarca do Conselho, partindo da ideia de que o Conselho não trata diretamente 168 

com as crianças, mas sim com as entidades que atendem as crianças. A conselheira 169 

Dória questionou a logo, dizendo que não remete à cultura de Florianópolis e a marca do 170 

Conselho deve refletir a realidade. O presidente Edelvan falou da necessidade de que o 171 
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novo nome para o FMDCA, FUNCRESCER, seja utilizado o mais rápido possível, pois já 172 

foi aprovado na plenária de novembro de dois mil e doze. A necessidade de pensar em 173 

alternativas para trazer as secretarias e as escolas para perto do Conselho foi debatida 174 

entre os conselheiros, e a estratégia da confecção de calendário e agenda com o tema 175 

voltado para as crianças refletirem sobre seus direitos. O conselheiro Carlos manifestou 176 

sua aprovação à ideia do bumerangue, disse que a ideia do movimento lembra cata-177 

vento, que lembra a campanha de erradicação ao trabalho infantil. A conselheira Roberta 178 

disse que o debate não tem a ver com a questão plástica e estética. Após o debate, 179 

houve uma votação sobre a possibilidade de que fosse feita uma outra proposta para a 180 

logo. Cinco conselheiros votaram a favor de manter a logo apresentada, e sete votaram 181 

por uma nova proposta de logo. Foram sugeridas novas propostas relacionadas ao boi-182 

de-mamão e brinquedos como a peteca, mais históricos e presentes na realidade do 183 

município. A assessora técnica Fabiana manifestou que, conforme o exposto pela 184 

conselheira Maria do Carmo, a situação em termos de arrecadação de recursos está 185 

deficitária, sendo que não está entrando verba, e portanto ela considera que a mudança 186 

de logo do Conselho em um momento assim é um gasto desnecessário. Sobre a 187 

comissão de assessoramento e acompanhamento aos conselhos tutelares, foram 188 

solicitados os seguintes encaminhamentos: agendar reunião com a  Lúcia, para falar 189 

sobre o SIPIA, agendar carro para visitas aos conselhos tutelares e o encaminhamento de 190 

ofício para o secretário solicitando o carro para a visita ao conselho tutelar de Lages. Em 191 

seguida, o presidente apresentou as resoluções 279 (Dispõe sobre a Capacitação dos 192 

Conselheiros de Direito) e 276 (SINCOV). Sobre a Equoterapia, confirmar se o número é 193 

o 107 e nome completo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 194 

de todos, deu por encerrada a sessão e mandou lavrar a presente ata que segue pelo 195 

presidente assinada.  Florianópolis, 19 de Junho de 2013. 196 
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