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

do 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 Raulino (CIEE-SC); Lisiane Bueno da Rosa (CIEE-SC); Renata M. 8 

Pereira (ICOM); Roberta p. G. de Almeida (Fundação Cultural de Florianópolis); Maria do 9 

Carmo S. Pereira (CEAFIS); Dória Conceição de Moraes Vicente (SME);  Tatiana Vieira 10 

Fraga (SMS- Saúde da Criança); Thais Michelle Foppa (FUCAS); Márcia Sueli Del 11 

Castanhel (SMS) e Carla Vieira (SEMAS). Estavam também presentes na plenária: Artur 12 

Savi (Secretário Executivo do FIA); Maria de Fátima Bernadete de Souza (Estagiária de 13 

Serviço Social do CMDCA); Deise Farias (Conselho Tutelar Continente); Olga Jung 14 

(Conselho Tutelar Norte); Luis Antônio Rodrigues (Conselho Tutelar Centro); Maurício 15 

Aurélio dos Santos (Presidente da Casa Lar Luz do Caminho); Vanessa Palomeque 16 

(Assistente Social da Casa Lar Luz do Caminho); Daniela do A. Alves (Casa Lar Luz do 17 

Caminho); Josiane Antônio Resende (Assistente Social do Figueirense Futebol Clube); 18 

Charles Garcia Costa (Pedagogo do Figueirense Futebol Clube); Maria de Lurdes 19 

Gonçalves (Conselheira Tutelar Suplente); Alexandre Espíndola (Diretor Financeiro da 20 

SEMAS); Aline Liege S. da Silva (Setor de Convênio da SEMAS); Rafaella Andrade Barni 21 

( Secretária Executiva do CMDCA). Em virtude do intenso tráfego, o Presidente Edelvan 22 

não conseguiu chegar ao início da Plenária. Dessa Forma, a Vice-Presidente Dória deu as 23 

boas-vindas aos presentes e procedeu a leitura do Edital de Convocação com a seguinte 24 

pauta: 1. Apresentação dos Presentes.  2. Leitura e Aprovação da Ordem do Dia. 3. 25 

Leitura e aprovação da Ata da plenária Ordinária do mês de junho de 2013. 4. 26 

Leitura e destaque dos informes e providências: a. Apresentação dos Relatórios 27 

dos participantes do 7° Congressul de Curitiba; b. Readequação do Projeto 28 

Regando o Jardim da Casa lar Emaús- Ação social Missão – Casa Lar Emaús; c. 29 

Apresentação dos Pareceres e Resoluções das seguintes entidades: GTCC- Grupo 30 

de Trabalho Comunitário Catarinense; Figueirense Futebol Clube- FFC; Associação 31 

Álvaro José de Oliveira- AAJO; Sociedade Amantes da Leitura; Associação 32 

Comunitária do Morro das Pedras. 5. Momento das Comissões: a. Comissão de 33 

Normas e Monitoramento; b. Comissão de Acompanhamento e Assessoramento 34 

aos Conselhos Tutelares. C. Comissão de Orçamento e Finanças. D. Comissão de 35 

Ata da Sessão Plenária Ordinária 

24 de Julho de 2013 



 

Ata da Plenária do dia 24 de Julho de 2013 

Políticas Públicas. 6. Assuntos Gerais.  1. Apresentação dos Presentes. Após 36 

apresentação dos presentes e do agradecimento da presença destes pela Vice-37 

Presidente Dória, a Plenária seguiu para a aprovação ordem do dia. 2. Leitura e 38 

Aprovação da Ordem do dia. Depois da Leitura da Ordem do dia, esta foi aprovada pela 39 

Plenária. 3. Leitura e Aprovação da ata da Plenária Ordinária do mês de junho de 40 

2013. A Cons. Renata leu a ata da última Plenária. Na sequência, a Conselheira Tutelar  41 

Deise sugeriu algumas alterações na ata. A referida Conselheira explicou que, na linha 42 

114, ela não quis se expressar dessa forma e esclareceu que se referia ao fato do 43 

Conselho Tutelar ter demandas mais urgentes do que a troca de placa. Outra sugestão da 44 

Conselheira foi o acréscimo de algumas informações nas quais foram expostas na última 45 

plenária: a reunião com o Ministério Público em que pontuaram acerca da necessidade de 46 

haver uma auditoria no CMDCA; a parceria do Conselho Tutelar da elaboração do evento 47 

de comemoração dos 20 anos do Conselho Tutelar; e do informe da reunião do 48 

CONANDA em que ocorreria no mesmo dia da Plenária.   Plenária deliberou a favor das 49 

alterações sugeridas. Aproveitando o ensejo, O Coordenador da Casa Lar Luz do 50 

Caminho,  Maurício Aurélio dos Santos, solicitou que a ata seja enviada ao e-mail dele e 51 

pontuou que não tem recebido os e-mails do Conselho. Como providência, a equipe 52 

administrativa do CMDCA registrou novamente o e-mail da Casa Lar. A Cons. Renata 53 

mencionou a importância de que as datas das Plenárias fossem publicizadas nas 54 

reuniões do Fórum de Políticas Públicas. O Conselho acatou esta sugestão. 4. Leitura e 55 

destaque dos informes e providências: a. Apresentação dos Relatórios dos 56 

participantes do 7° Congressul de Curitiba. Nesse momento os Conselheiros que 57 

realizaram a viagem ao Congressul, relataram sobre a experiência da participação neste 58 

Congresso. A Cons. Renata expôs que, dentro da programação do Seminário, realizou 59 

um mini-curso acerca da atuação do Conselheiro de Direitos. Disse que na ocasião pode 60 

observar que o nosso Conselho é mais desenvolvido. A Conselheira também pontuou que 61 

trouxe muito material pertinente à proteção da criança e do adolescente.  A Vice-62 

Presidente Dória acrescentou que a organização do evento foi boa, mas que sentiu falta 63 

de aprofundarem alguns assuntos nos mini-cursos, tal como mídia.  Citou ainda a fala de 64 

uma palestrante que acreditou ser de suma importância: “lugar de criança é no 65 

orçamento”.  A Vice-Presidente citou que num mini-curso sobre diversidade, havia poucas 66 

pessoas e que a maioria estava fora da sala, parecendo não levar a sério o assunto 67 

tratado. Seguiu frisando que o dinheiro público tem que ser bem empregado, não pode 68 

ser desperdiçado e tratado com descaso. Nesse contexto, questionou sobre o relato dos 69 
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outros Conselheiros que viajaram por conta do FMDCA e não se manifestaram, haja vista 70 

que uma das condições para o pagamento da viagem seria o relatório verbal nessa 71 

plenária e um relatório escrito para arquivar no CMDCA. Em resposta, a Conselheira 72 

Tutelar Olga justificou que Indianara, uma das Conselheiras Tutelares que foi ao 73 

Congressul, estava trabalhando no Conselho Tutelar naquele momento e que esta 74 

entregaria o relatório no CMDCA em breve. A Cons. Deise afirmou que o Cons. Renato 75 

estava de Plantão. Nesse ínterim, o Presidente Edelvan se desculpou pelo atraso e 76 

assumiu a coordenação da sessão Plenária. Logo após, o Diretor Financeiro, Alexandre 77 

Espíndola, solicitou a palavra para expor a situação de pagamento do aluguel do Centro 78 

de Educação Complementar do bairro Chico Mendes, pois os meses de março, abril, 79 

maio, junho encontram-se em atraso e no contrato a única forma de pagamento permitida 80 

é via FMDCA. O Diretor esclareceu que para mudar a fonte pagadora é necessário fazer 81 

um termo aditivo no contrato de locação e, dessa maneira, pagar os meses em atraso e, a 82 

partir de julho, a Secretaria pagará o aluguel com os seus recursos (fonte 80 - recurso 83 

próprio do município). A Plenária aprovou a liberação deste pagamento dos meses de 84 

aluguel atrasado, bem como a Resolução do referido acordo com a Secretaria Municipal 85 

de Assistência Social (Resolução n° 292/2013). c. Apresentação dos Pareceres e 86 

Resoluções das seguintes entidades: GTCC- Grupo de Trabalho Comunitário 87 

Catarinense; Figueirense Futebol Clube- FFC; Associação Álvaro José de Oliveira- 88 

AAJO; Sociedade Amantes da Leitura; Associação Comunitária do Morro das 89 

Pedras. Tendo em vista que os pareceres e Resoluções expostos nesse item ser de 90 

competência da análise da Comissão de Normas e Monitoramento, passou-se a palavra 91 

aos integrantes desta Comissão. 6. Momento das Comissões. a. Comissão de Normas 92 

e Monitoramento. O Cons. Carlos, Presidente da Comissão de Normas e Monitoramento, 93 

leu o parecer da entidade Figueirense Futebol Clube. Em suma, a comissão visitou a 94 

instituição e constatou que a documentação está em dia, bem como a estrutura física e 95 

organizacional se apresentam adequadas. Além do parecer favorável da comissão, foi lida 96 

a Resolução que aprova a inscrição de registro da entidade (Resolução n° 290/2013). A 97 

Plenária deliberou a inscrição da instituição Figueirense Futebol Clube.  O Conselheiro 98 

Carlos leu o próximo parecer, sobre o Grupo de Trabalho Comunitário Catarinense - 99 

GTCC. Assim como a entidade Figueirense Futebol Clube, a documentação estava em 100 

acordo o que foi solicitado pelo Conselho, o local de funcionamento e a equipe de 101 

recursos humanos são adequados à proposta de atuação da instituição. O Conselho 102 

aprovou a renovação da inscrição da referida instituição, sendo que a Resolução acerca 103 
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desta renovação também foi lida e aprovada pela Plenária (Resolução n° 287/13).  O 104 

Presidente da Comissão de Normas e monitoramento leu o parecer da Associação 105 

Comunitária do Morro das Pedras, na qual era desfavorável em relação à concessão de 106 

registro à entidade. O Cons. Carlos explicou que a comissão realizou a visita institucional 107 

e constatou que no ambiente não havia indícios de estar em funcionamento. O 108 

Conselheiro exemplificou que o público alvo é a criança, mas nesse local não havia 109 

nenhuma no período vespertino, nem funcionários no local. Citou ainda que a instituição 110 

parecia abandonada, sem estrutura física para atender seu público. A Plenária concordou 111 

com o parecer desfavorável da comissão. A Vice-Presidente Dória leu o parecer do 112 

Projeto Núcleo Desenvolver, da associação Álvaro José de Oliveira. O parecer da 113 

comissão foi favorável à inscrição dessa entidade. A Conselheira Tutelar Olga endossou 114 

sobre algumas características positivas da instituição expostas no parecer. Frisou também 115 

sobre a importância da atuação do Núcleo, uma vez que o público alvo deste projeto, 116 

crianças/adolescentes com algum déficit cognitivo, é extenso e não há na rede lugares 117 

que façam esse atendimento especializado. A Cons. Roberta contou que trabalhava numa 118 

escola onde duas crianças com Síndrome de Asperger foram atendidas pela referida 119 

associação e afirmou que a atuação desta foi de suma importância para o 120 

desenvolvimento das crianças com esse transtorno. A Cons. Márcia informou que o 121 

Núcleo já existe há alguns anos e questionou se pelo fato da sede do Projeto ser na 122 

UFSC e ser subsidiada pela Universidade. Em virtude da documentação da instituição, 123 

relativa à sua sede de atendimento, não estar clarificado, foi prorrogado a análise da 124 

concessão do registro pelo Conselho. A Vice-Presidente Dória procedeu a leitura do 125 

parecer de outra instituição, a Sociedade Amantes da Leitura. O parecer da comissão foi 126 

favorável, haja vista que na visita institucional averiguaram que o Projeto cumpre sua 127 

proposta pedagógica, com boa estrutura física e profissional. A Resolução de que trata 128 

sua inscrição de registro junto ao CMDCA, Resolução n° 289/13, foi lida na sequência. 129 

Dessa forma, a Plenária acatou o parecer favorável. e concedeu o registro à entidade. b. 130 

Comissão de Acompanhamento e Assessoramento dos Conselhos Tutelares. A 131 

Cons. Renata falou de sua viagem ao município de Lages, explicando que foi bem 132 

recebida e que o exemplo de funcionamento do SIPIA  apresentado por esse município é 133 

viável. Na sequência, argumentou acerca da importância da capacitação do SIPIA aos 134 

Conselheiros Tutelares, que será realizada nos dias 05, 06,07 e 12 de agosto e nos dias 135 

10 e 11 de outubro, ministrada pela Coordenadora Estadual do Sipia. E a Resolução 136 

referente à realização e obrigatoriedade de frequência dos Conselheiros Tutelares nessa 137 
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capacitação foi aprovada pela Plenária (Resolução n° 286/13). A Cons. Deise perguntou 138 

se as reuniões dessa comissão estão ocorrendo e verbalizou a importância destas 139 

acontecerem com maior frequência. A Cons. Renata justificou que houve dificuldades da 140 

comissão empreender tais reuniões com maior frequência, considerando o obstáculo de 141 

conciliar a agenda dos integrantes da comissão. Comentou que a têm duas visitas aos 142 

conselhos tutelares insular e continente para os dias 07 e 14 de agosto de 2013 143 

respectivamente. A Conselheira Olga reiterou a necessidade de melhorar a estrutura do 144 

Conselho Tutelar, pois persiste o problema da falta de material de expediente e de 145 

recursos humanos (motoristas, administrativos) c. Comissão de Orçamento e Finanças. 146 

O Secretário Executivo do FMDCA, Arthur Savi, leu acerca da readequação do Projeto 147 

Regando o Jardim da Casa lar Emaús- Ação social Missão – Casa Lar Emaús. O 148 

Secretário Executivo falou que já foi aprovado pela Comissão de Orçamento e Finanças e 149 

pela Mesa Diretora e o objetivo de sua fala era a comunicação dessa readequação à 150 

Plenária. A Cons. Maria do Carmo aproveitou o ensejo e reiterou seu pedido de 151 

reestruturação da comissão de orçamento e finanças, frisando sobre a importância desta 152 

comissão ser composta de mais integrantes. A Conselheira expôs acerca da necessidade 153 

de um integrante da comissão ser da Secretaria de Finanças. 7. Assuntos Gerais. 154 

Criação do Conselho Tutelar do Sul da Ilha. O Presidente Edelvan relatou que muitas 155 

pessoas têm perguntado sobre a criação do 4° Conselho Tutelar, mas comunicou que 156 

ainda não há informações oficiais.  Coordenador Casa Lar Luz do Caminho. O 157 

Coordenador da Casa Lar Luz do Caminho pediu a palavra para esclarecer sobre uma 158 

denúncia relativa à ocorrência de modalidades de violência na Casa Lar (negligência, 159 

violência psicológica). O Coordenador Maurício informou que já recebeu 05 visitas de 160 

Conselheiros e que não foi constatada a veracidade da denúncia. Outro informe, o 161 

Coordenador mencionou que haverá um curso sobre o método educacional que é 162 

empregado na Casa Lar, o método Pikler, do amor sem apego. O curso será gratuito e 163 

ocorrerá na própria instituição, dia 31 de julho do corrente. Campanha aleitamento. A 164 

Cons. Márcia  convidou os presentes a participar da campanha a favor do aleitamento 165 

materno, “Mamaço”, que ocorrerá no dia 04 de agosto de 2013. Nada mais havendo a 166 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão e 167 

mandou lavrar a presente ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 24 de julho de 168 

2013. Rafaella Andrade Barni – Secretária Executiva do CMDCA de Florianópolis. 169 


