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Aos vinte e um do mês de agosto de 2013, às 14h em segunda chamada, no Auditório do 5 

Centro de Integração Empresa Escola- CIEE estiveram reunidos para Sessão Plenária 6 

Ordinária os Conselheiros de Direitos: Edelvan Jesus da Conceição (CCEA- Presidente 7 

do CMDCA); Carlos Alberto Raulino Junior (CIEE-SC); Renata Machado Pereira (ICOM); 8 

Roberta P. G. de Almeida (Fundação Franklin Cascaes); Maria do Carmo S. Pereira 9 

(CEAFIS); Dória Conceição de Moraes Vicente (SME – Vice-Presidente do CMDCA); 10 

Sheila Cristina Frainer Yoshimura (ACAJE); Maria Aparecida Peixer (SMF); Carlise Fuhr 11 

(IDES); José Henrique de Brito ( FME); Suzanne de Souza Martins ( FUCAS); Carla Vieira 12 

( SEMAS) Adriana Kincheski Bunn (CCEA). Estavam também presentes na plenária: 13 

Rodrigo Lisboa (Secretário Executivo do FMDCA); Amanda de Souza (Estagiária de 14 

Administração do FMDCA); Maria de Fátima Bernadete de Souza (Estagiária de Serviço 15 

Social do CMDCA); Deise Farias (Conselho Tutelar Continente); Renato Eugênio Teodoro 16 

(Conselho Tutelar Continente); Sergio Eulálio da Costa Bandeira (Conselho Tutelar 17 

Norte); Cínthya Spinato (Conselho Tutelar Insular); Maurício Aurélio dos Santos 18 

(Presidente da Casa Lar Luz do Caminho); Mônica Cabral (CEDEP); Lediane Macari 19 

(UNIVALI); Dyana Ayres (Associação Casa São José); Adriana Ferreira ( Lar Fabiano de 20 

Cristo); Veronice Suttili (Casa da Criança); Jeferson Cidral ( AHESC); Josimar da Costa ( 21 

AHESC); Michelle Karina Setubal (Associação casa São José); Mariana Schimitz (LBV); 22 

Solange D. F. Silva (Associação Gente Amiga); Ângela Imluoni ( APAE); Roberto Wohlhr 23 

(UNIVALI); Mônica Linhares (Fundação Maurício Sirotisky); Fabiana Effting Knabben 24 

(Assessora Técnica do CMDCA); Rafaella Andrade Barni ( Secretária Executiva do 25 

CMDCA). O Presidente Edelvan deu as boas vindas aos presentes e estes se 26 

apresentaram. Logo após, o Presidente leu a ordem do dia com a com a seguinte pauta: 27 

1) Apresentação dos presentes; 2) Leitura e aprovação da ordem do dia; 3) Leitura e 28 

Aprovação da Ata da Plenária Ordinária do mês de Julho de 2013; 4) Leitura e 29 

destaque dos informes e providências: a- Itaú Criança -Sugestão para a Linha de 30 

Ação: Acolhimento Institucional; b- Situação do FIA, após saída do Secretário 31 

Executivo; c- 20 anos Conselho Tutelar;  d- Relato dos participantes no 7º 32 

Congressul; 5) Momento das Comissões; a- Comissão de Comunicação e Eventos; 33 

b- Comissão de Orçamento e Finanças; c- Comissão de Normas e Monitoramento: 34 

Resolução que aprova a concessão de registro da Entidade Filantropia Hildo Luiz 35 
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de Souza (FHILHOS) – Projeto casa do HILDO. - Comissão de Acompanhamento e 36 

Assessoramento aos Conselhos Tutelares: Resolução de Obrigatoriedade da 37 

implantação do SIPIA; Resolução para contratação temporária de pessoa física, 38 

responsável pelo cadastramento da Rede Institucional, junto ao SIPIA. 6) Assuntos 39 

Gerais.                                  40 

 2) Leitura e Aprovação da Ordem do Dia. Depois da Leitura da Ordem do dia, esta foi 41 

aprovada pela Plenária. 3. Leitura e Aprovação da ata da Plenária Ordinária do mês 42 

de julho de 2013. A Cons. Scheila procedeu a Leitura da ata da Sessão Plenária 43 

Ordinária de Julho de 2013. A Conselheira Tutelar Deise trouxe algumas sugestões de 44 

mudança e a Plenária acatou, tais como:  - na linha 40, passa a vigorar a seguinte 45 

redação: “a solicitação já feita de auditoria junto ao MP em relação aos últimos cinco anos 46 

do CMDCA e que já está no Tribunal de Contas”. O Presidente Edelvan sugeriu que os 47 

Conselheiros e demais participantes entregassem as alterações antes da Plenária, para 48 

que tais alterações e apreciação do conteúdo da ata fosse realizado antes da Plenária. 4. 49 

Leitura e destaque dos informes e providências: a- Itaú Criança -Sugestão para a 50 

Linha de Ação: Acolhimento Institucional. O Presidente Edelvan pontuou acerca da 51 

Fundação Itaú que destina recursos aos Projetos voltados à Infância e Adolescência, mas 52 

que para se conseguir tal verba necessita-se de ter uma linha de ação para sua aplicação 53 

e CNPJ próprio. Dessa forma, o Presidente sugeriu que a linha de ação fosse voltada aos 54 

Serviços de Acolhimento Institucional, haja vista a relevância de tais serviços. A Cons. 55 

Maria do Carmo concordou com a destinação desse recurso para as instituições de 56 

acolhimento e, na sequência, a Plenária acatou a sugestão. Sobre a mudança de CNPJ 57 

do FMDCA, a Cons. Maria do Carmo esclareceu que está faltando apenas a assinatura do 58 

Secretário e o contador lhe informou que os próximos passos serão rápidos. b- Situação 59 

do FIA, após saída do Secretário Executivo. O Presidente Edelvan mencionou que o 60 

Secretário Executivo do FMDCA, Artur Savi, encerrou seu trabalho nesse Setor, em 61 

decorrência do término de contrato. No entanto, explicou que um dia após a reunião da 62 

mesa executiva, na qual definiu a pauta desta Plenária, foi chamado um Técnico 63 

Administrativo para assumir a Secretaria Executiva do FMDCA e, assim, o assunto o 64 

problema da falta de profissional nesse Setor foi solucionado. A Cons. Scheila questionou 65 

sobre a possibilidade de o Artur permanecer algum tempo no FMDCA para repassar as 66 

informações relativas ao funcionamento e demanda de trabalho deste Setor ao novo 67 

Secretário. O Presidente Edelvan alegou que irá conversar com o Secretário de 68 

Assistência Social sobre a possibilidade de o Artur ficar um mês no FMDCA com o intuito 69 
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de capacitar o novo Secretário Executivo. A Cons. Maria do Carmo informou que o 70 

contador do FMDCA contou que as atividades deste Setor estão paradas, com pouca 71 

movimentação. Nesse sentido, a Cons. Maria do Carmo frisou acerca da importância de 72 

ocorrer uma auditoria no FMDCA. O Presidente da Casa Lar Luz do Caminho, Maurício, 73 

expôs sua preocupação com a saída do Secretário executivo Artur, uma vez que a Casa 74 

lar tem uma situação de pendência da liberação de verba para contratação de 75 

profissional. Maurício relatou que teve que demitir a funcionária, pois o recurso para o 76 

pagamento de seu salário já foi captado, mas os trâmites da liberação estão parados. A 77 

Cons. Maria do Carmo sugeriu que o Presidente da Casa Lar fosse à reunião da 78 

Comissão de Orçamentos e Finanças, que ocorrerá no dia 26 de agosto do corrente, às 79 

14 horas, com o intuito de agilizar a resolução dessa pendência. c- 20 anos do Conselho 80 

Tutelar.O Presidente Edelvan discorreu que para organizar o evento é necessário que a 81 

Comissão de Assessoramento e Acompanhamento dos Conselhos Tutelares coordene tal 82 

evento, preferencialmente com a ajuda das Comissões de Eventos e de Políticas 83 

Públicas.  A Assessora Técnica do CMDCA, Fabiana, pontuou que a participação da 84 

Comissão de Orçamento e Finanças contribuiria bastante para a organização do evento. 85 

A Cons. Adriana concordou com a opinião da Assessora Técnica, salientando que a 86 

participação da Comissão de Orçamento e Finanças é deveras importante. A Cons. 87 

Renata sugeriu a data da reunião da Comissão de Assessoramento e Acompanhamento 88 

dos Conselhos Tutelares para o dia 11 de setembro, às 13h30min, no auditório do CIEE. 89 

d- Relato dos participantes no 7º Congressul. O Conselheiro Tutelar Renato relatou 90 

que participou do Congresso a partir da terça-feira, pois nos dois primeiros dias do evento 91 

ele teve que se ausentar devido à situação de luto familiar. O Cons. Renato contou que 92 

percebeu que os Conselhos Tutelares de Florianópolis estão à frente em algumas 93 

situações, tal como a definição do papel do Conselheiro Tutelar. A Conselheira Cínthia 94 

afirmou que sua avaliação em relação ao Congresso não foi positiva, haja vista que os 95 

conteúdos não foram aprofundados e as informações trazidas pareciam se embasar no 96 

senso comum. Após o breve relato desses conselheiros Tutelares, que participaram do 97 

Congresso, o Presidente do CMDCA informou que o material relativo aos temas 98 

abordados no Congresso está arquivado no Conselho, à disposição para consulta a quem 99 

interessar. 5) Momento das Comissões; a- Comissão de Comunicação e Eventos. A 100 

Cons. Scheila trouxe algumas atualizações do trabalho da comissão de eventos. Esta 101 

alegou que o facebook do CMDCA está funcionando e sendo atualizado constantemente. 102 

Também verbalizou que foram elencados mais alguns nomes para o FMDCA, Floricriança 103 
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e Confia, que serão levados à votação em breve. b- Comissão de Orçamentos e 104 

Finanças. A Cons. Maria do Carmo deu boas-vindas ao novo Secretário Executivo do 105 

FMDCA, Rodrigo Lisboa, e à nova Conselheira de Direitos que integrará a Comissão de 106 

Finanças, Maria Aparecida. A nova Conselheira salientou a dificuldade de frequentar as 107 

reuniões, uma vez que tem muitas atribuições em seu cargo na Secretaria de Finanças do 108 

município. A Cons. Maria do Carmo sugeriu que ocorresse uma conversa com a  109 

Secretaria de Finanças e fosse esclarecido a importância da participação nas Plenárias e 110 

reuniões de Comissões. A Conselheira contou que a análise dos projetos na comissão de 111 

orçamento e finanças não tem ocorrido devido à falta de um Conselheiro de Direito 112 

governamental. c- Comissão de Normas de Monitoramento.  A Cons. Scheila procedeu 113 

a leitura do Parecer n°08/13, referente à entidade Filantropia Hildo Luiz de Souza 114 

(FHILHOS) – Projeto casa do HILDO. O Cons. Carlos questionou ao Presidente da 115 

Entidade, Hildo, sobre o Alvará da Vigilância Sanitária. Hildo respondeu que o alvará já foi 116 

solicitado. A Cons. Cínthya questionou do porquê da faixa etária máxima de atendimento 117 

ser até cinco anos de idade. O Presidente Hildo explicou que foi colocado este limite de 118 

05 anos por causa da creche, mas que tal limite de idade se refere à idade em que a 119 

criança entra na casa lar e esta é acolhida até os cinco pode permanecer na instituição 120 

até quando for necessário. Na sequência, a Cons. Scheila leu a Resolução (n° 296/13) 121 

que aprova a concessão do registro à entidade FHILHOS. Após alguns questionamentos 122 

acerca da tipificação da instituição em casa lar ou acolhimento institucional, a Resolução 123 

foi aprovada pela Plenária. d- Comissão de Assessoramento e Acompanhamento dos 124 

Conselhos Tutelares. A cons. Renata mencionou sobre a obrigatoriedade de 125 

implantação do SIPIA, tendo em vista a importância deste sistema. Na sequência, a 126 

minuta da resolução °295/2013  foi lida pela Cons. Scheila. No entanto, alguns aspectos 127 

dessa resolução  foram alterados, sendo aprovado o seguinte teor no documento: 128 

Definição do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA) como sistema 129 

de registro e tratamento de informações prioritário e de uso obrigatório para o 130 

monitoramento da atuação dos conselheiros tutelares; e o acompanhamento das 131 

demandas junto à rede de atendimento à criança e ao adolescente no município de 132 

Florianópolis, a partir de setembro de 2013; Regulamentação que, trimestralmente, cada 133 

conselheiro tutelar deverá encaminhar ao CMDCA o relatório de atendimentos do SIPIA; 134 

O descumprimento desta resolução será apurado através de inquérito administrativo, 135 

instaurado pelo voto da maioria absoluta dos Conselheiros de Direitos do CMDCA e 136 

aplicado às medidas cabíveis; O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 137 
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Adolescente poderá contratar assessoria técnica para prestar capacitação continuada aos 138 

Conselheiros Tutelares acerca da utilização do SIPIA. Somado a isso, em virtude da 139 

necessidade de adequação e atualização do sistema de garantia de direitos e suas 140 

respectivas instituições, a Cons. Renata leu a Resolução referente à contratação 141 

temporária de pessoa física, responsável pelo cadastramento da Rede Institucional, junto 142 

ao SIPIA (Resolução n° 297/2013). Após tal leitura, a Resolução n° 297/13 foi aprovada 143 

pelo Conselho. 6. Assuntos Gerais. Casa São José. As profissionais da Casa São José, 144 

Michele e Dyana, salientaram que a referida instituição necessita urgentemente da 145 

renovação de sua inscrição, sendo que a solicitação dessa renovação já foi solicitado há 146 

muitos meses. O Coordenador da Comissão de Normas e Monitoramento, Carlos, 147 

informou que na próxima terça-feira, na reunião da comissão, a situação da entidade seria 148 

avaliada e dariam os encaminhamentos que se fizerem necessários. Acompanhamento 149 

da Univali. O Professor Roberto Wohlker, do Observatório de Políticas Públicas da 150 

Univali, apresentou a estagiária desse Projeto de extensão, Lediane Macarri,  e 151 

comunicou que esta frequentará as próximas plenárias com o intuito de aprender sobre o 152 

funcionamento do Conselho e acompanhamento de outros assuntos na área de políticas 153 

públicas. Congressul. A Assessora Técnica do CMDCA, Fabiana, sugeriu que no próximo 154 

Congressul não fosse custeado a viagem de Conselheiros através do FMDCA, haja vista 155 

que os relatos e, baseado na sua própria experiência, os conteúdos trazidos no 156 

Congresso não foram aprofundados. Dessa maneira, a Assessora acredita que o dinheiro 157 

do FMDCA poderia ser investido em outro congresso por exemplo. Nada mais havendo a 158 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão e 159 

mandou lavrar a presente ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 21 de agosto de 160 

2013. Rafaella Andrade Barni – Secretária Executiva do CMDCA de Florianópolis. 161 


