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Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 em exercício do CMDCA); Carla Vieira (SEMAS-5 

PMF); Dória Conceição de Moraes Vicente (SME-PMF);  José Henrique de Brito (FME-6 

PMF); Dilnei Previ Nittencourt (FME-PMF); Vanessa da Silva Zacchi (SMS-PMF); Melissa 7 

Falbretti Cabral ( SMSDC – PMF); Márcia Sueli Del Castanhel (SMS-PMF); Carlos 8 

Raulino (CIEE); Renata Machado Pereira (ICOM); Maria do Carmo S. Pereira (CEAFIS); 9 

Lilian Rose Fuck ( IDES); Janine Rosa de Souza (IDES); Luis Cláudio Garcia Fernandez 10 

(Fundação Franklin Cascaes); Scheila C. F. Yoshimura (ACAJE – Casa de Acolhimento 11 

Semente Viva); Também estiveram presentes: Fabiana Effting Knabben (SME-PMF); Olga 12 

Jung (CT- Norte); Sérgio Eulálio Bandeira (CT-Norte); Veronice Sutilli (Casa da Criança); 13 

Cinthya Spinato (CT-Insular); Ana Paula S. Cirino (CT- Insular); Liliane Zancenero 14 

(ASAS), Dyana Ayres S. Carvalho (Ação Social Trindade) e Rafaella Andrade Barni 15 

(Secretária Executiva do CMDCA). O Presidente Edelvan deu boas vindas aos presentes 16 

e procedeu a leitura do Edital de Convocação com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata 17 

da Plenária Ordinária do mês de dezembro. 2. Leitura e Destaque dos Informes. 3. 18 

Momento das Comissões. 4. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Ata da Plenária 19 

Ordinária do mês de dezembro: Após a Cons. Scheila proceder à leitura da ata de 20 

dezembro de 2012,  esta foi aprovada por unanimidade. 2. Leitura e Destaque dos 21 

Informes: O Presidente colocou a necessidade de compor a mesa diretora e as 22 

comissões, haja vista a transição de governo e, consequentemente, a saída de alguns 23 

membros do CMDCA. Maria do Carmo sugeriu que permanecesse a composição anterior, 24 

sem troca de membros. A Plenária acatou a sugestão da Cons. Maria do Carmo e foi 25 

acordado que o Cons. Edelvan permaneceria na Presidência do CMDCA e a Cons. 26 

Scheila permaneceria como 2° Secretária da mesa diretora. Os cargos de Vice-presidente 27 

do CMDCA e 1° Secretário precisavam ser preenchidos e foi acordado na Plenária que 28 

seriam ocupados respectivamente pela Cons. Melissa e o Cons. Dilnei. A Plenária 29 

deliberou que esta composição da mesa diretora permaneceria até a data da próxima 30 

Plenária, 20 de março. Cronograma de Capacitação dos Conselheiros de Direitos. O 31 

presidente Edelvan questionou se a referida capacitação deve ser feita no início de abril 32 

ou depois da capacitação dos Conselhos Tutelares. A Cons. Carla afirmou que sente 33 
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necessidade desta capacitação, de ter acesso a mais teoria,  e prefere  antecipar. A Cons. 34 

Renata questionou quanto tempo de capacitação. Em resposta, o Presidente disse dois 35 

dias e afirmou ter a idéia de fazer um planejamento estratégico. A Cons. Márcia 36 

questionou se a capacitação é convocatória.  A Assistente Social Veronice respondeu que 37 

geralmente é convocatória e que a capacitação é fundamental.  A Cons. Maria do Carmo 38 

corrobora que tem que investir na capacitação dos Conselheiros de Direitos, bem como 39 

na capacitação dos Conselheiros Tutelares. A Cons. Scheila sugeriu que a capacitação 40 

ocorra no dia 25 e 26, em período integral, em local distinto do diferente auditório do 41 

SEMAS. Veronice  comentou  que é interessante ter uma parte teórica, mais uma parte 42 

prática que englobe o funcionamento das comissões e plenária.  As sugestões citadas 43 

anteriormente foram aprovadas. 44 

Apresentação da situação cmdca. O Presidente esclareceu acerca da situação atual do 45 

CMDCA, falou inicialmente que os secretários executivos do FMDCA e CMDCA, Marcos e 46 

Ana,  eram da Aflov e por isso saíram e, dessa forma, o CMDCA e o FMDCA ficaram um 47 

período sem funcionários, de 27/12/2012 até 19/01/2013. O Presidente problematizou que 48 

nesse ínterim o trabalho se acumulou e, apesar de contar hoje com uma secretária 49 

executiva e uma funcionária que está responsável pelo FMDCA, ainda tem muito a 50 

estruturar e solucionar. Citou que o trabalho de registro de entidades está atrasado e, 51 

inclusive, um projeto de aprendizagem corre o risco de fechar em decorrência da falta dos 52 

encaminhamentos do CMDCA.  3. Momento das Comissões: Comissão de Normas e 53 

Monitoramento:  No ensejo, falou da necessidade de compor a Comissão de Normas e 54 

Monitoramento para dar continuidade ao trabalho de fiscalização e monitoramento das 55 

entidades. Frisou que é um trabalho que deve ser empreendido com urgência e que, 56 

existem entidades com pedido de registro desde agosto de 2012. Os Conselheiros Dilnei, 57 

José Henrique, Dória, Melissa e Carla se habilitaram a integrar na Comissão de Normas e 58 

Monitoramento. O Cons. Carlos expôs a necessidade das visitas a entidades 59 

acontecerem, preferencialmente, em dupla de Conselheiros, juntamente com a Secretária 60 

Executiva. Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos do Fundo Municipal de 61 

Direitos da Criança e do Adolescente: A cons.Maria do Carmo relatou que sentiu falta de 62 

alguém vinculado a convênios na composição desta comissão. A Assistente Social 63 

Veronice mencionou o nome da Assistente Social Louizi, que trabalha com os convênios 64 

da Prefeitura e realiza visitas a entidades, e depois citou o nome do Servidor Augusto que 65 

também trabalha no Setor de convênios do Semas. Somado a isso, Veronice clarificou 66 

que a pessoa que trabalhe nesta comissão tenha perfil, pois tem que se ter tempo e 67 
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disposição para se dedicar. A Cons Maria do Carmo pontuou a necessidade do integrante 68 

desta comissão ter experiência em projetos, vivência e predisposição. A Cons. Dória se 69 

habilitou a participar da comissão de avaliação e monitoramento do FMDCA. Exposição 70 

de problemas com o acesso à conta e outras dificuldades. A Cons. Maria do Carmo 71 

pontuou a luta pelo acesso à conta do FMDCA, pois as pessoas empreendem a doação, 72 

mas o FMDCA precisa solicitar o comprovante de depósito para saber qual valor foi 73 

doado. A Cons.Scheila lembra da necessidade de definir estratégia e fazer parceria, 74 

principalmente com a  RBS, para conseguir doação para não haver  perdas em 75 

decorrência das  datas e prazos estabelecidos. A cons. Maria do Carmo  salientou que é 76 

primordial garantir a segurança de quem está doando, via internet. O Presidente Edelvan 77 

explicou que nesse primeiro momento, quando foi feito o primeiro teste , baixando arquivo 78 

do Banco do Brasil, houve cruzamento de  dados de quem pagou boleto ou não, gerando 79 

problemas.  A Cons. Veronice argumentou que se deve pensar bem antes de  tomar as 80 

decisões cabíveis,pois  tem  receio se vai funcionar realmente. Diante deste quadro, a 81 

Cons. Scheila perguntou então, “Quem Seria o Modelo”, a referência desse tipo de 82 

doação.  A Cons. Veronice afirmou desconhecer uma cidade que seu modelo de doação 83 

seja 100% via site. A Cons. Maria  pensou na  segurança e também na  necessidade de  84 

identificar quais empresas fariam essa  doação via depósito bancário. A Cons. Veronice 85 

acrescentou que é de praxe as grandes empresas pedirem recibo antes. A Cons. Maria 86 

do Carmo explicou que, diante de todo o contexto,  a  Tractebel aceitou realizar a doação 87 

via site. A Cons. Renata disse que a emissão on line pode gerar boleto automaticamente. 88 

A Cons. Veronice falou que precisa  existir interlocução entre os  doadores , exemplo: 89 

folder e acompanhamento só o site. A Assistente Social Liliane expôs da importância de 90 

elaborar texto explicativo para que o doador faça com segurança e sem preocupação. O 91 

Presidente Edelvan falou que o balancete de dezembro está impresso e arquivado no 92 

CMDCA e ofereceu o acesso aos presentes. Seguiu informando que tudo o que sai do 93 

FMDCA/CMDCA passa pela deliberação do Conselho e que acredita ser necessária a 94 

solicitação de uma auditoria para averiguar a regularidade das contas do FMDCA. A 95 

Assistente Social Veronice alegou que no passado já foi solicitado e foi direto ao 96 

Ministério Público ( junto ao Promotor Marcílio). O Presidente Edelvan citou dois valores 97 

altos para pagamento de pessoal, que precisa ser averiguado. A Cons. Carla sugeriu 98 

reiterar o pedido de auditoria. A Cons. Melissa afirmou que deve ser feita a auditoria, pois 99 

são novos membros do Conselho. A Assistente Social Veronice sugeriu que Edelvan 100 

converse com o Promotor Marcílio, sobre esse processo. A Cons. Maria do Carmo 101 
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verbalizou que nesse mesmo documento, endereçada à Secretaria de Assistência, deve-102 

se colocar que todo pagamento seja feito com a  anuência do Conselho . O Presidente 103 

Edelvan mencionou que o ex-secretário executivo do FMDCA iria continuar no seu cargo, 104 

mas teve outra proposta, dessa maneira, o FMDCA ficou sem nenhum funcionário e, por 105 

isso, contratou-se uma pessoa específica para a emissão de recibo e levantamento de 106 

entidades. O Presidente Edelvan contou que a funcionária Rosana foi contratada por nota, 107 

para ficar um ou dois meses, e recebe R $1.500,00. O Conselho aprovou a permanência 108 

desta funcionária. Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselhos Tutelares 109 

de Florianópolis: A Cons. Renata explicou que a prova objetiva para Conselheiro Tutelar, 110 

que será aplicada no dia 10 de março, será realizada voluntariamente por uma pessoa de 111 

conhecimento na área da infância/ adolescência, mas a impressão das provas terá um 112 

custo de R$ 108,00. A Cons. pontuou que foi realizado um orçamento em três gráficas e 113 

que este valor é o mais baixo. Conforme a Conselheira, a prova será realizada no Instituto 114 

Estadual de Educação, que cobra uma taxa de oitenta reais para as despesas de 115 

manutenção, abertura dos portões e cuidado do local. A Plenária  deliberou a favor do 116 

pagamento da impressão das provas e da taxa para o empréstimo do local da prova. O 117 

Conselho Tutelar fez algumas reivindicações. A Conselheira Ana Paula trouxe que o 118 

trabalho nos Conselhos Tutelares está se acumulando em decorrência de não haver meio 119 

de transporte para averiguar as denúncias recebidas. Relatou que são poucos motoristas 120 

trabalhando e o carro que estão usando é de outro Programa da Prefeitura (CRAS). A 121 

Conselheira alertou que a utilização deste carro pode acarretar prejuízo no atendimento 122 

do Cras, uma vez que as famílias acabam por confundir a função do CRAS, com o 123 

trabalho de atendimento às denúncias feito pelos Conselhos Tutelares. A Conselheira 124 

Tutelar Olga ressaltou que o atendimento aos plantões estão inviáveis, pois a falta de 125 

condições de trabalho atrasa o serviço, o que não torna possível o pronto-atendimento e, 126 

dessa maneira, há um acúmulo de casos. O Conselheiro Tutelar Sérgio afirmou a 127 

necessidade da criação do 4° Conselho Tutelar, em virtude do pouco número de 128 

Conselheiros e da grande demanda populacional. Com as explanações dos Conselheiros 129 

Tutelares, houve a deliberação de uma reunião entre o CMDCA e o Conselho Tutelar para 130 

estudar o fortalecimento dos Conselhos Tutelares e a resolução das demandas 131 

emergenciais destes. Também foi deliberada a confecção de um documento endereçado 132 

ao Gestor, com intuito de requere soluções. 4. Assuntos Gerais: O Presidente Edelvan 133 

convidou os membros desta Plenária a participar do Seminário de Infância e 134 

Comunicação, que ocorrerá em Brasília,  nos dias 6-9 de março do corrente. Verbalizou 135 
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que a inscrição é gratuita e sugeriu que o FMDCA poderá subsidiar a hospedagem de 136 

dois participantes, um Conselheiro de Direito Governamental e outro não-governamental. 137 

O presidente citou o nome da Conselheira Scheila, em virtude da temática do Seminário 138 

estar relacionada à área profissional desta. A Conselheira Melissa alegou interesse em 139 

participar. A Plenária deliberou que o FMDCA subsidie a hospedagem para as 140 

Conselheiras Melissa e Scheila. Nada mais havendo a tratar, o Vice Presidente 141 

agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão e mandou lavrar a presente 142 

ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 20 de fevereiro de 2013. Rafaella Andrade 143 

Barni – Secretária Executiva do CMDCA de Florianópolis. 144 


