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 Aos vinte dias do mês de março 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); Carla Vieira (SEMAS-PMF); Dória 5 

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

da Silva Zacchi (SMS-PMF); Renata Machado Pereira (ICOM); Maria do Carmo S. Pereira 7 

(CEAFIS); Janine Rosa de Souza (IDES); Roberta P. G. Almeida (Fundação Franklin 8 

Cascaes); Scheila C. F. Yoshimura (ACAJE – Casa de Acolhimento Semente Viva); 9 

Adriana Kincheski Bunn (CCEA); Guilherme S. Murara (FUCAS). Também estiveram 10 

presentes: Olga Jung (CT- Norte); Deise Farias (Conselho Tutelar Continente); Magda 11 

Swoboda (Acadêmica de Serviço Social); Bárbara Marques Nunes (Casa Lar Luz do 12 

Caminho); Louizi S. Leão (Assistente Social/ SEMAS); Tânia de O. Schoeder (Casa Lar 13 

Luz do Caminho); Gabriela Minelli (Instituto Guga Kuerten), Josine Andria da Luz 14 

(Conselho Tutelar Continente); Rosana Ruza Tornier (Assessoria do FMDCA) e Arthur 15 

Savi (Secretário Executivo do FMDCA) e Rafaella Andrade Barni (Secretária Executiva do 16 

CMDCA). O Presidente Edelvan deu boas vindas aos presentes e procedeu a leitura do 17 

Edital de Convocação com a seguinte pauta: 1. Apresentação dos Presentes.  2. 18 

Leitura da Ordem do Dia. 3. Eleição da Mesa Diretora Gestão não-governamental 19 

2013/2014. 4. Aprovação da Ata da Plenária Ordinária do mês de fevereiro. 5. Leitura 20 

e Destaque dos Informes e providências. 6. Momento das Comissões. 7. Assuntos 21 

Gerais.  1. Apresentação dos Presentes. Os participantes da Plenária se apresentaram 22 

e o Presidente Edelvan lhes deu boas-vindas. Nesse momento de apresentações, o 23 

Presidente destacou a presença do novo Secretário Executivo do Fundo Municipal da 24 

Criança e do Adolescente, Arthur Savi. 2. Leitura da Ordem do dia. O Presidente 25 

Edelvan procedeu a leitura da ordem do dia e esta foi aprovada pela Plenária. 3. Eleição 26 

da Mesa Diretora Gestão não-governamental 2013/2014. O Presidente Edelvan expôs 27 

a necessidade de se eleger os Conselheiros Governamentais  da mesa diretora, para os 28 

cargos de 1°Secretário e Vice-presidente. Citou que os Conselheiros que ocuparam estes 29 

cargos no mês passado, respectivamente Dilnei e Melissa, eram participativos e 30 

aceitaram permanecer na mesa diretora. Dessa maneira, o Presidente perguntou aos 31 

participantes se concordavam. As Conselheiras Dória e Carla verbalizaram estar de 32 

acordo, os demais não apresentaram objeção. Assim, foi deliberado que a mesa diretora 33 
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permaneceria a mesma: Presidente Edelvan, Vice-presidente Melissa, 1° Secretário Dilnei 34 

e 2° Secretária Scheila, durante a gestão 2013/2014. 4. Aprovação da ata da Plenária 35 

Ordinária do mês de fevereiro de 2013. Tendo em vista que alguns Conselheiros não 36 

tiveram acesso à ata, a Cons. Scheila procedeu a leitura desta. A Conselheira Scheila 37 

alertou que ela é a 2° Secretária e não 1º Secretária, como constava na ata. O Presidente 38 

Edelvan pontuou que na linha 104 seria mais adequado especificar que a profissional 39 

Rosana foi contratada para assessoria do FMDCA. A Cons. Renata alegou que disse na 40 

Plenária passada que a emissão poderá gerar boleto. Acatada as devidas alterações, a 41 

ata foi aprovada em Plenária. 5. Leitura e Destaque dos Informes e Providências. 42 

Cronograma da Capacitação dos Conselheiros de Direitos. O Presidente explicou da 43 

necessidade da capacitação dos Conselheiros de Direitos, que ocorreria nos dias 03 e 04 44 

de abril, ser transferida para os dais 09 e 10 de abril, haja vista a proximidade do feriado 45 

da páscoa e a indisponibilidade de agenda dos palestrantes. O Presidente também falou 46 

do cronograma, que no primeiro dia englobaria palestras sobre a política pública e o 47 

funcionamento do Conselho e no segundo, planejamento estratégico e formações das 48 

comissões. O Conselho aprovou a mudança de datas, bem como o cronograma proposto. 49 

Outdoors das “casa noturnas” com imagens apelativas. O Presidente problematizou o uso 50 

de imagens de cunho erótico expostos em outdoors, onde tem grande circulação de 51 

crianças e adolescentes; e trouxe a importância de elaborar um documento e enviá-lo ao 52 

Ministério Público para retirar tais propagandas. A Cons. Scheila contou que a ideia de 53 

elaborar o referido documento adveio do dia em que seu filho (5 anos) lhe perguntou se 54 

era foto de uma bunda o que ele via no outdoor. A Assistente Social Délia mencionou que 55 

seu sobrinho infante  também lhe questionou sobre este outdoor e que ela se sentiu 56 

constrangida. O Conselho deliberou a elaboração e enviou do documento ao Ministério 57 

Público.Presença no Seminário Internacional de Comunicação e Infância. Na Plenária 58 

passada foi definido que as Conselheiras Melissa e Scheila iriam representar o CMDCA 59 

no Seminário Internacional de Comunicação e Infância, porém, devido ao fato de ter 60 

apenas uma vaga de inscrição, somente a Conselheira Scheila foi no Seminário, sendo 61 

que esta foi escolhida pelo fato da temática ser na sua área de formação (Jornalismo e 62 

Comunicação). Assim, foi disponibilizado um momento da Plenária para a Cons. Scheila 63 

expor algumas informações pertinentes ao Seminário. A referida Conselheira contou que 64 

foram três dias de Seminário, cuja temática versavam principalmente sobre a presença da 65 

infância na mídia. Em suma, verbalizou que o Seminário contribuiu para lembrar sempre 66 

que a criança deve ser ouvida e respeitada. Também trouxe alguns materiais impressos 67 
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sobre estes conteúdos e entregou ao CMDCA. Formação do GT de revisão de Lei e do 68 

Regimento Interno do CMDCA. O presidente mencionou que será formado um Grupo de 69 

Trabalho para analisar os Projetos de Lei relativos ao Conselho e à Infância/Adolescência, 70 

a Lei de criação do CMDCA, assim como seu Regimento Interno, principalmente com 71 

vistas ao desenvolvimento administrativo deste.  Segundo Edelvan, neste Grupo de 72 

Trabalho seriam necessárias 4 pessoas. A Conselheira Tutelar Deise sugeriu que seja 73 

incluído um Conselheiro Tutelar neste grupo para elencar e analisar as necessidades dos 74 

Conselhos Tutelares junto ao estudo das Leis. A Conselheira Tutelar Deise sugeriu que o 75 

referido Grupo de Trabalho fosse formado na capacitação dos Conselheiros de Direitos. O 76 

Conselho corroborou com as sugestões trazidas pelo Presidente e pela Conselheira 77 

Tutelar. 6. Momento das Comissões. Comissão do Conselho Tutelar. A Cons. Renata 78 

informou que o Processo Seletivo para a escolha dos Conselheiros Tutelares estava na 79 

fase de análise dos recursos da prova e que no final desse dia sairá o resultado dos 80 

candidatos classificados. A Cons. Adriana  relatou que o Processo Seletivo está 81 

caminhando conforme as datas estabelecidas a retificação do Edital 0001/2012. O 82 

Presidente Edelvan parabenizou a organização do processo seletivo pelo trabalho 83 

prestado. Comissão do FMDCA. O Secretário executivo se apresentou e expôs que este 84 

período de ambientação do trabalho não vai ser fácil. Rosana, que assessora o Secretário 85 

Executivo, pontuou algumas dificuldades que o FMDCA está enfrentando, tais como: não 86 

é possível identificar o comprovante de depósito através da conta; não tem como saber se 87 

foi enviado recibo ou não; até a data de 31 de março do corrente tem que se resolver  a 88 

situação dos recidos, pois corre-se o risco do doador cair na malha fina. Rosana frisou 89 

que os problemas citados anteriormente devem ser solucionados com máxima urgência e 90 

questionou que órgão ou pessoa dinamirazia isso. A Cons. Maria do Carmo sugeriu que o 91 

Gestor, através do Diretor Financeiro, seria a pessoa que deveria resolver os problemas 92 

do FMDCA com agilidade. Rosana representou a Comissão do FMDCA e verbalizou 93 

sobre o parecer favorável do Projeto Ceafis, que precisa de renovação, pois vence em 94 

março. Rosana também trouxe a informação de que não há a possibilidade de saber se o 95 

valor captado já passou do limite ou não. O Presidente apresentou o Projeto e expôs que 96 

o valor de captação é de R$ 151.441,00 reais. A renovação da captação do Projeto foi 97 

aprovada pela Plenária. A Cons. Maria do Carmo pontuou algumas dificuldades que o 98 

FMDCA enfrenta: falta de material de expediente, notebook e data show; internet morosa;  99 

estrutura organizacional deficitária, uma vez que são poucos profissionais para  a 100 

demanda de trabalho existente.  A Cons. acrescentou que o Gestor deveria prover o 101 
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FMDCA com os recursos necessários para o bom andamento do trabalho. Somado a isso, 102 

comentou outro problema que foi a saída de um profissional que foi capacitado para ter 103 

acesso ao sistema informatizado do FMDCA, mas que se mudou para outra cidade 104 

levando consigo as senhas de acesso e o conhecimento de como operalizacionar o 105 

referido sistema. Após a exposição das dificuldades no FMDCA, a Cons. Maria do Carmo 106 

solicitou a aprovação em Plenária da autorização de quando houver a doação, o doador  107 

mandar o DARF que especificará qual entidade receberá  a doação, considerando que no 108 

momento não se consegue realizar essa distinção. O Conselho deliberou a favor. O 109 

Presidente Edelvan retomou o assunto sobre os materiais faltantes no FMDCA e abriu 110 

para aprovação em Plenária a compra de material de expediente e datashow. Em 111 

Resposta, foi deliberada pelo Conselho a compra destes materiais após o levantamento 112 

do orçamento. Comissão de Normas e Monitoramento. O Presidente Edelvan informou 113 

que tem muitas entidades que solicitaram inscrição no CMDCA, mas aguardam há algum 114 

tempo pela visita deste Conselho para então ser emitido o certificado de inscrição. O 115 

Presidente citou que o registro mais atrasado é de 2011. Em virtude da necessidade de 116 

otimizar as visitas, foi realizado um cronograma levando em conta os pedidos mais 117 

atrasados, ficando organizado para o mês de abril a seguinte ordem de instituições: Casa 118 

lar do Hildo, Associação de Equoterapia, Casa Criança, Morro das Pedras, Figueirense, 119 

Kalu. O Presidente disse que as inscrições novas tem prioridade sobre as entidades que 120 

precisam somente de renovação da inscrição. Citou a entidade Renapsi, que já recebeu 121 

visita da Comissão de Normas e que falta apenas a entrega de alguns documentos para a 122 

liberação do registro. 7.Assuntos Gerais. Mudança do Espaço do CMDCA. O Presidente 123 

Edelvan comentou acerca da mudança de prédio da Secretaria Municipal de Assistência 124 

Social, esclarecendo que no novo prédio o CMDCA terá uma sala maior, com internet 125 

mais ágil, e os Conselhos funcionarão no mesmo andar, com apenas uma sala de 126 

reuniões para ser divididos entre esses Conselhos.  O CMDCA terá o direito de uso da 127 

sala a cada quinze dias. A Cons. Roberta ofereceu o espaço do Teatro da Ulbro, onde ela 128 

trabalha, para realizar as reuniões. Presença na Comissão Prefeito Amigo da Criança.  O 129 

presidente contou que o CMDCA participará da Comissão Prefeito Amigo da criança, 130 

sendo que a 1° reunião acontecerá no dia 26 de março. Comunicado sobre doações para 131 

o Conselho Tutelar. O Presidente Edelvan comunicou que no Seminário de Internacional 132 

de Comunicação e Infância foi doado para os Conselhos Tutelares três impressoras e três 133 

carros. A entrega destes equipamentos será realizada no dia da posse dos Conselheiros 134 

Tutelares, no dia 07 de maio de 2013. Capacitação FMDCA em São Paulo. O Presidente 135 
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relatou que será encaminhado o plano de ação do CMDCA/FMDCA para o prêmio Itaú e o 136 

FMDCA será cadastrado para participar da capacitação  que ocorrerá em São Paulo. 137 

Seguiu sugerindo a participação de dois Conselheiros de Direitos e do Secretário 138 

Executivo do FMDCA nessa capacitação. A Cons. Adriana ponderou que a presença do 139 

Secretário Arthur era suficiente, uma vez que três passagens seriam onerosas para o 140 

FMDCA. O Conselho concordou com o argumento da Cons. Adriana e foi acordado que o 141 

Secretário Executivo Arthur representará o Conselho nessa capacitação. Curso de 142 

Extensão gratuito. A Cons. Renata trouxe que o Icom, em parceria coma  UNISUl, está 143 

oferecendo um curso de extensão gratuito sobre "Transparência, Gestão e Parceria em 144 

ONG". O curso tem 30 horas e é oferecido na modalidade à distância. Nada mais 145 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a 146 

sessão e mandou lavrar a presente ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 20 de 147 

março de 2013. Rafaella Andrade Barni – Secretária Executiva do CMDCA de 148 

Florianópolis. 149 


