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   1 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e doze, no Auditório da SEMAS, às 14:30 2 

horas, estiveram reunidos para Sessão Plenária Ordinária os seguintes Conselheiros: 3 

Telma O. Pitta (SMS); Delson de Valois Santos (APAM – Morro das Pedras); Terezinha F. 4 

de Carvalho e Lourival Coelho Nunes (SEFINPLAN); Fabiana Effting Knabben (SME); 5 

Vera Maria Garais (Lar Fabiano de Cristo); Veronice Sutilli e Gelson Rogério Morais (Casa 6 

da Criança do Morro da Penitenciária); Ana Maria Blanco (Seara Espírita Entreposto da 7 

Fé – SEEDE); Angela O. de Aguiar Imbrósio (APAE); Carin F. G Becker (AEBAS); e 8 

Alexandra Márcia Ferreira de Oliveira (SEMAS). Também estiveram presentes os 9 

Conselheiros Tutelares: Scheila Fragoso Thomé, Julieta Maria Arruda da Silva, Olga 10 

Jung, Semiramis Celeste B. Pintado, Ana Paula J. Cirino, Deise Farias, Luis Antônio 11 

Rodrigues, Luis Antônio Ryzewsky; Lisiane Bruno da Rosa (CIEE); Scheila Cristina F. 12 

Yshimura (ACAJE); Suzanne de Souza Martins e Diogo Luis Silva (FUCAS); Edelvan J. 13 

da Conceição e Adriana K. Bunn (CCEA); Renata M. Pereira (ICOM); Lilian Rose Fuck e 14 

Janine R. de Souza (IDES); Solange F. da Silva (Associação Gente Amiga); Lilhane 15 

Zancanaro (ASAS). Rosélia Assunção da Costa (ACAM – Mucovisidótico); Icléia Andrade 16 

(AFLOV); Franciane Temocho, Flavia V. Vieira, Maria de Lourdes Reis, Elizete G. A. 17 

Pereira, Angelita de Oliveira Martins, Mônica Dias R. Guerreiro e Angelita Aparecida de 18 

Mello (Associação Construindo a Paz na Escola), Marcos Molinari (Associação 19 

Horizontes), Maurício Aurélio dos Santos( Casa Lar Luz do Caminho), Raiana Costa 20 

(estagiária CMDCA) e Ana Lúcia Michels (Secretária Executiva CMDCA). A Presidente 21 

Ana Maria deu as boas vindas aos presentes e passou os trabalhos da Sessão para a 22 

Vice Presidente Alexandra, pois não se encontra em bom estado de saúde, estando com 23 

problemas pulmonares e devendo falar pouco. A Vice Presidente Alexandra procedeu à 24 

leitura do Edital de Convocação com a seguinte pauta: 1. Momento dos Conselheiros do 25 

CMDCA; 2. Aprovação da Ata da Plenária Ordinária do mês de julho de 2012; 3. Leitura e 26 

Destaque dos Informes; 4. Momento das Comissões; 5. Processo de Escolha dos 27 

Conselhos Tutelares de Florianópolis; 6. Assuntos Gerais. 1. Momento dos 28 

Conselheiros do CMDCA: Este momento ocorreu às 13h30min horas, na sala do 29 

CMDCA. 2. Aprovação da Ata da Plenária do mês de julho de 2012: A ata foi aprovada 30 

por unanimidade. 3. Leitura e Destaque dos Informes: Os informes foram 31 

encaminhados anteriormente aos Conselheiros. A Vice Presidente Alexandra informou o 32 
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recebimento da documentação do Fórum de Políticas Púbicas, referente  à eleição da 33 

Sociedade Civil, no CMDCA. A Presidente Ana Maria informou que esta documentação 34 

será encaminhada para a Secretaria de Assistência Social para providências. A 35 

Presidente Ana Maria sugeriu à Plenária que conforme foi deliberado no Conselho 36 

Municipal do Idoso, se extenda a atual gestão do CMDCA até a data em que os novos 37 

membros tomarão posse, com o intuito de não haver lacuna na gestão do CMDCA e não 38 

inviabilizar os trabalhos do Conselho. A Plenária aprovou a sugestão. 3. Momento das 39 

Comissões: Comissão dos Conselhos Tutelares: A Vice Presidente expôs à Plenária o 40 

recebimento de uma denúncia envolvendo a eleição da Sociedade Civil no CMDCA, 41 

realizada pelo Fórum Municipal de Políticas Públicas e os Conselhos Tutelares. Cons. 42 

Fabiana fez a leitura da denúncia. A Vice Presidente informou que a denúncia foi entregue 43 

a Sra. Elizabeth Bahia, coordenadora do FMPP para que tomasse providências, bem 44 

como foi encaminhado cópia aos três conselhos tutelares, para que os Conselheiros se 45 

manifestassem “individualmente” no prazo de cinco dias. Entretanto somente duas 46 

Conselheiras Tutelares (Scheila e Julieta) entregaram dentro do prazo estabelecido e três 47 

manifestações em prazo intempestivo, inclusive uma das manifestações foi encaminhada 48 

em grupo. Conselheira Fabiana fez a leitura da manifestação das Conselheiras Scheila e 49 

Julieta. A Vice Presidente informou que respondeu um e-mail  do Gapa em razão 50 

esclarecendo que o CMDCA não estava envolvido na denúncia. Conselheira Veronice 51 

expôs que algumas entidades responderam ao e-mail e afirmaram ter recebido a visita de 52 

Conselheiro Tutelar pedindo voto para uma “Chapa” de entidades que estariam 53 

concorrendo na eleição da Sociedade Civil no CMDCA. O Senhor Diogo da entidade 54 

FUCAS, questionou onde há irregularidades neste pedido? Diz não estar entendendo. 55 

Ressaltou ainda que não conhece nenhum dos Conselheiros Tutelares. A Vice Presidente 56 

esclareceu que toda denúncia recebida pelo CMDCA sempre será averiguada, o 57 

problema está exatamente porque o CMDCA está em processo de escolha  dos 58 

Conselheiros Tutelares de Florianópolis, sendo que estes  serão eleitos exatamente pelas 59 

entidades registradas no CMDCA. Ressaltou ainda que uma entidade pode pedir voto 60 

para outra, mas um Conselheiro Tutelar que concorrerá a um processo de escolha, não 61 

deve fazer campanha ou pedir voto para entidade nenhuma, pois eles serão votados 62 

pelas mesmas entidades. Cons. Gilson diz que o processo vem ocorrendo com várias 63 

falhas, ressaltou que está aqui representando sua entidade, que todos os fatos aqui 64 

discutidos devem ser imediatamente informados a Diretoria da Instituição. O 65 

Representante não pode responder somente por si. Durante a eleição da Sociedade Civil 66 

no CMDCA, não foi cumprido o que estava estabelecido no Regimento Interno do 67 
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processo. O Cons. Gilson solicita que esta situação seja averiguada. Vice Presidente 68 

expôs que o que causa estranheza é que exatamente as cinco entidades citadas na 69 

denúncia foram as mais votadas. Sra. Renata do ICOM disse que pediu voto para 70 

algumas entidades em apoio a sua, mas não tinha conhecimento da participação dos 71 

Conselheiros Tutelares e pediu investigação. A Vice Presidente reiterou que não há 72 

problema uma entidade pedir voto, o que não pode é vincular aos Conselheiros Tutelares, 73 

que depois serão eleitos por estas. Sra. Scheila da entidade ACAJE, disse que também 74 

pediu apoio de outras entidades para sua instituição. Cons. Veronice disse que este é um 75 

fato inédito, que nunca ocorreu nenhum problema nas eleições passadas da Sociedade 76 

Civil. Sr. Maurício da Casa Lar Luz do Caminho pediu esclarecimento ao CMDCA, se 77 

possível à anulação da eleição da Sociedade Civil. Ressaltou que as demais entidades 78 

não concorreram em condições de igualdade. Disse ainda, que vêm observando desde o 79 

ano passado à organização de grupos dentro do Fórum.  Expôs que a discussão é legal e 80 

moral. Lembrou que o Conselho vêm do princípio da pluralidade, que aqui se decide por 81 

todos, então estas cinco entidades mais votadas, irão decidir por todos? Sempre que se 82 

uma pedir, como terá segurança? Afirmou que houve chapa, que várias pessoas pediram 83 

voto para esta chapa. Solicita ao CMDCA apuração e vai pedir anulação da eleição da 84 

Sociedade Civil. Cons. Vera diz que uma Conselheira Tutelar esteve em sua instituição 85 

(Lar Fabiano de Cristo) para tratar de assuntos referentes  à eleição da Sociedade Civil, 86 

no dia 08 de agosto, mas a Presidente da instituição estava em viagem. Cons. Tutelar 87 

Ana Paula disse que não pediu voto em nenhuma entidade, mas também não vê 88 

problema. Cons. Tutelar Luis Rodrigues disse que o prazo para a manifestação solicitada 89 

pelo CMDCA, nunca foi de 05 dias e que não tinha a palavra impreterivelmente, disse 90 

ainda que já vê tudo como um inquérito administrativo . A Vice Presidente esclareceu que 91 

este prazo foi estipulado para que as manifestações pudessem ser encaminhadas para 92 

esta Plenária. Cons. Gilson se manifestou novamente sobre a situação da eleição, citou a 93 

legislação sobre o Fórum e expôs sobre a documentação exigida para votação. Disse que 94 

mesmo sendo Presidente da entidade, precisou de um documento confirmando pela 95 

entidade que é o Presidente, uma situação descabida. Disse sobre a importância da 96 

retomada do antigo Fórum Municipal da Criança e do Adolescente. Cons. Tutelar Olga 97 

questiona sobre a defesa na Comissão dos Conselhos Tutelares, afirma que os 98 

Conselheiros Tutelares não pediram voto, fez referência à perseguição a conselheiros. Sr. 99 

Edelvan diz que todas as denúncias devem ser averiguadas, porém não deveria ser 100 

explanado em Plenária, diz não ver irregularidades no processo. Conselheira Tutelar 101 

Deise, fez a leitura de sua defesa, entregue fora do prazo, com a permissão da Plenária. 102 
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A Cons. Tutelar justificou a perda de prazo, por estar trabalhando no estudo da Diretriz 103 

Orçamentária de 2013. Cons. Telma sugere que seja encaminhada toda esta situação 104 

para a Promotoria da Moralidade Pública, para providências. A Plenária por unanimidade 105 

aprovou a sugestão de encaminhamento, assim como deverá ser remetido cópia de toda 106 

a documentação para a 9ª e 10ª Promotoria de Justiça. Cons. Carin, da entidade AEBAS, 107 

também solicita que tudo seja averiguado. Cons. Fabiana expôs sobre a defesa da Cons. 108 

Tutelar Deise relata sobre denúncias recebidas sobre a ouvidoria e CMDCA contra os 109 

Conselheiros Tutelares. Cons. Fabiana disse também que o exemplo citado pela 110 

Conselheira Tutelar Ana Paula é completamente equivocado, pois quando os 111 

Conselheiros iam até as entidades pedir votos, eram grupos de Conselheiros Tutelares 112 

pedindo voto para si e não em benefício de outro. Sra. Rosália da ACAM – 113 

Mucovisidótico, disse que a instituição foi visitada por dois Conselheiros Tutelares, que 114 

falavam em nome da rede. Sra. Rosália inclusive disse que não votou e pede investigação 115 

desta denúncia. Sr. Marcos, da Associação Horizontes entende que se houve chapa, não 116 

foi bom, mas as pessoas não se tornam piores por isso. Sra. Scheila da ACAJE, disse 117 

que não houve chapa e que pediu votos para sua instituição. Senhor Marcos reiterou que 118 

a palavra “chapa” foi utilizada, porque nos e-mails recebidos foi usado. Comissão de 119 

Avaliação e Monitoramento dos Projetos do FMCDA: Conselheira Veronice expõe sobre o 120 

Programa Campeões da Vida do Instituto Guga Kuerten, o projeto foi analisado e 121 

aprovado pela comissão, deliberado em Plenária. Expõe ainda sobre o projeto da Casa da 122 

Criança e que não participou da análise deste Projeto, o projeto foi analisado pelas 123 

Conselheiras Alexandra e Maria do Carmo, onde os pareceres foram favoráveis.  124 

Programa Gravação de CD, entidade AEBAS, Aprovado. O Secretário Executivo do 125 

FMCDA Marcos Duarte expõe sobre o orçamento do FIA. A Presidente Ana Maria diz que 126 

em Ofício a Secretária deste órgão, foi incluído o quarto Conselho e que este documento 127 

será encaminhado ao Secretário de Finanças, o orçamento para 2013 foi aprovado. O 128 

Orçamento para 2013 do FMDCA foi aprovado. Itaú criança: Vice Presidente expõe sobre 129 

as poucas participações e encaminhamentos de Projetos. 4. Processo de Escolha dos 130 

Conselhos Tutelares: A Presidente Ana Maria apresentou os documentos referentes ao 131 

Processo de Escolha, datas e a Resolução n°. 152/2012 do CONANDA. A Plenária 132 

aprovou a deliberação de prorrogação do mandato dos Conselheiros Tutelares até o mês 133 

de janeiro de 2013, em razão da Legislação Eleitoral. Também a atual gestão dos 134 

Conselheiros de Direitos e a Mesa Diretora como já havia sido deliberado no início da 135 

Sessão. 5. Assuntos Gerais: Conselheiro Tutelar Luis Rodrigues agradece ao Fórum das 136 

Entidades, e diz que por mérito dos Conselheiros Tutelares, conseguiram diversas 137 
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conquistas para seus respectivos conselhos. A Conselheira Tutelar Ana Paula, diz que a 138 

Diretriz Orçamentária foi entregue somente nesta data, por pesquisar valores reais.  A 139 

Conselheira convidou todos os presentes para participar da Capacitação que ocorrerá no 140 

próximo, dia 05 de setembro de 2012, referente ao déficit de atenção e dislexia de 141 

crianças e adolescentes, que a princípio ocorrerá no Auditório do Centro Administrativo do 142 

Governo do Estado. Nada mais havendo a tratar, a Vice Presidente agradeceu a presença 143 

de todos, deu por encerrada a Sessão, e mandou lavrar a presente ata que vai por mim 144 

assinada. Florianópolis 15 de agosto de 2012. Ana Lúcia P. S. Michels – Secretária 145 

Executiva do CMDCA – Florianópolis. 146 


