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 1 
 2 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 3 

do Adolescente 4 

 5 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois e onze, às 13h30min, no Auditório da 6 

Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniram-se para Sessão Plenária Ordinária 7 

os seguintes Conselheiros: Delson de Valois Santos (APAM - Morro das Pedras); Miriam 8 

M. L. da Silveira (SMDC); Taíza Estela Lisboa Carpes (SEMAS); Veronice Sutilli (Casa da 9 

Criança do Morro da Penitenciária); Vera Maria Garais (Lar Fabiano de Cristo); Angela 10 

Imbrósio (APAE); Carin F. G. Becker (AEBAS); Orion Moreno Pezzetta (SME). Também 11 

estiveram presentes: Maria do Carmo S. Pereira (CEAFIS); Ana Lúcia C. Chistofoli e 12 

Caroline Brum Carvalho (Lar Fabiano de Cristo) e Marcos José Duarte (Secretário 13 

Executivo FMDCA). A Conselheira Veronice deu boas vindas aos presentes e procedeu à 14 

leitura do Edital de Convocação da Sessão com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata da 15 

Sessão Plenária Ordinária do mês de janeiro de 2011; 2. Leitura e Destaque dos 16 

Informes; 3. Momento das Comissões; 4. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Ata da 17 

Sessão Plenária Ordinária do mês de janeiro de 2011: A Ata foi aprovada por 18 

unanimidade. A Conselheira Veronice comunicou que Karina Melo Vieira encaminhou o 19 

seu pedido de exoneração do cargo de Conselheira Tutelar, sendo nomeada para suprir a 20 

vaga a Conselheira Suplente Julieta Maria Arruda da Silva. A Conselheira Veronice falou 21 

da licença médica de Karina Melo Vieira pelo período de 180 dias e da denúncia da 5ª 22 

Delegacia de Polícia da Capital, assinada pela Delegada Giovanna Depizzolatti, onde 23 

informou ter sido atendida pessoalmente, em uma loja no bairro Trindade, pela 24 

Conselheira Tutelar Karina, que atualmente se encontra afastada de atestado médico. O 25 

Conselheiro Delson sugere que se encaminhe ofício ao Ministério Público com o teor do 26 

documento encaminhado pela Conselheira Tutelar Karina Melo Vieira ao CMDCA. A 27 

Conselheira Mirian concorda com o Conselheiro Delson e ressalta a importância de 28 

encaminhar ofício ao Procurador do Município, para que o mesmo tome conhecimento 29 

dos fatos, pois a Conselheira encontrava-se de licença médica e, a Plenária deliberou na 30 

reunião de janeiro que fosse encaminhado ofício ao Superintendente Regional do INSS, a 31 

médica particular da Conselheira Karina e ao Ministério Público, para que tivessem 32 

conhecimento dos fatos e se manifestassem. A Conselheira Veronice informa que a 33 
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Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social (AEBAS), através do Centro de 34 

Assistência Social (CAS) substituiu a Conselheira Titular Silvana Cesconetto da Silva 35 

Garcia pela Conselheira Elenice Maria Mendes e a Conselheira Suplente Bárbara Kuhn 36 

Schmidt pela Conselheira Carin Fabiana Gisela Becker. A Conselheira Veronice leu a 37 

solicitação encaminhada pela Senhora Maria Aparecida Cabral de Sá Nunes, Chefe de 38 

Departamento de Mobilização que solicita a colaboração deste Conselho com o 39 

fornecimento de 40 lanches para a capacitação dos 20 participantes das entidades 40 

registradas no CMDCA, que ocorrerá nos dias 21 e 23 de fevereiro do corrente ano, 41 

referente à Resolução 190, que estabelece procedimentos para a destinação do saldo 42 

remanescente de 2009. A Plenária aprovou por unanimidade a solicitação. A Conselheira 43 

Veronice leu ainda, a solicitação do Secretário Adjunto Municipal, Hélio Abreu Filho, no 44 

sentido deste Conselho informar se mantém ou substitui a Coordenação identificada no 45 

Decreto nº. 7840, de 13 de janeiro de 2010.  A Conselheira Veronice expôs que de acordo 46 

com a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da 47 

Criança/ABRINQ quem assume a Coordenação é sempre a Presidente do CMDCA. 48 

Diante do exposto, a Plenária determina que seja encaminhado ofício ao Secretário 49 

informando que Alexandra Márcia Ferreira de Oliveira, Presidente do CMDCA irá assumir 50 

a Coordenação desta Comissão.  Maria do Carmo pediu informações sobre os convênios 51 

para o ano de 2011. A Conselheira Veronice sugeriu que fosse solicitada a presença de 52 

um representante do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para fazer alguns 53 

esclarecimentos. Tatiane do Setor de Convênios representou o CMAS e, informou que o 54 

Conselho está providenciando uma Minuta de Resolução que irá disciplinar critérios para 55 

firmamento de convênios; que será elaborado um calendário para as visitas nas 56 

entidades; que as entidades serão informadas sobre os documentos necessários para 57 

uma nova inscrição e que a previsão para assinatura de convênios é para o mês de 58 

março do corrente ano. O Conselheiro Delson questionou a entrega de todos os 59 

documentos a cada projeto entregue e perguntou onde a Prefeitura arquiva tanto papel. A 60 

Conselheira Veronice esclarece que estes documentos são exigidos pelo Tribunal de 61 

Contas do Estado (TCE). 2. Leitura e destaque dos Informes: Os informes foram 62 

encaminhados anteriormente aos Conselheiros. 3. Momento das Comissões: A 63 

Conselheira Taíza informou que a Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos 64 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente esteve reunida no dia 15 de 65 

fevereiro do corrente ano para analisar o pedido de um novo convênio, tendo como 66 

solicitante o Centro Cultural Escrava Anastácia - CCEA. Neste pedido a entidade explica 67 

que a vigência do convênio nº. 076/PMF/SMSAJ/FMDCA/2010, celebrado entre o 68 
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Município de Florianópolis, com interveniência da Secretaria Municipal de Assistência 69 

Social, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) 70 

havia encerrado no dia 31/08/2010 e, que o recurso retornou para a conta do fundo, pois 71 

a entidade teve problemas com a regularização dos documentos referentes ao imóvel e, 72 

por força de contrato de compra e venda firmada entre o CCEA e o proprietário não foi 73 

possível efetuar o pagamento da parcela em tempo hábil. A Comissão do FMDCA 74 

analisou o pedido e não encontrou impedimentos para a celebração de um novo 75 

convênio, tendo a certeza que a entidade irá executar o projeto e cumprir as finalidades 76 

para as quais os recursos captados foram destinados. A Comissão concedeu parecer 77 

favorável à celebração de um novo convênio, somando o recurso devolvido ao fundo com 78 

os recursos captados até o presente momento, mantendo-se o objetivo do Projeto Casa 79 

Semi Liberdade Frutos do Aroeira. A Plenária referendou o parecer da Comissão.  As 80 

outras Comissões não se reuniram no mês de fevereiro.  Maria do Carmo sugere que se 81 

forme uma equipe com membros da Comissão do FMDCA, Diretoria Financeira e Setor 82 

de Convênios para conhecer o funcionamento do Fundo Municipal de outros Conselhos. 83 

O Conselheiro Delson falou que o financeiro é meio e não fim, não havendo necessidade 84 

de participarem desta equipe. Os Conselheiros Delson, Taíza e Veronice sugerem uma 85 

equipe formada por membros da Comissão do FMDCA. A Conselheira Veronice colocou 86 

em votação as 02 (duas) propostas. A Plenária aprovou a sugestão sugerida pelos 87 

Conselheiros Delson, Taíza e Veronice. A Conselheira Veronice finalizou falando da 88 

importância de trocar conhecimento com outros Conselhos, mas que no ano passado foi 89 

encaminhado ofício ao Secretário de Assistência no sentido de providenciar diária e 90 

passagem para os membros da Comissão do FMDCA que iriam para a cidade de Porto 91 

Alegre conhecer o funcionamento do Fundo Municipal; que o Secretário Marcos manteve 92 

contato com o Conselho de Porto Alegre na pessoa do Senhor Pastorini que prontamente 93 

atendeu ao pedido, colocando-se a disposição, mas para nossa surpresa o Diretor 94 

Financeiro informou que não havia diária e nem a possibilidade de compra de passagem, 95 

pois a Prefeitura estava em débito com a empresa que fornece as passagens e não teria 96 

como fazer compra direta.  O Conselheiro Delson sugere que se leve ao conhecimento do 97 

Secretário que a viagem não ocorreu por falta de recurso e, que se esclareça o porquê do 98 

não cumprimento de uma deliberação do CMDCA. 4. Assuntos Gerais: Palavra livre, 99 

nenhum assunto de interesse geral. Nada mais havendo a tratar, a Vice Presidente 100 

Veronice agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a Sessão e mandou lavrar a 101 

presente Ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 16 de fevereiro de 2011.  Marcos 102 

José Duarte – Secretário Executivo do FMDCA. 103 


