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  1 
Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 2 

do Adolescente 3 

 4 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e onze, às 13h30min, no auditório da 5 

Secretaria Municipal de Assistência Social, estiveram reunidos para Sessão Plenária 6 

Ordinária os seguintes conselheiros: Ângela Imbrósio (APAE), Fabiana E. K. Andrade e 7 

Orion M. Pezzeta (SME); Maria Terezinha F. Carvalho (Secretaria Municipal de Finanças); 8 

Rose de F. P. Aguiar e Silva (Fundação Franklin Cascaes); Miriam M. Lopez da Silveira 9 

(SMSDC); Manoel Camilo de Negreiros Neto (Sociedade Alfa Gente); Veronice Sutilli 10 

(Casa da Criança do Morro da Penitenciária); Alexandra M. Ferreira de Oliveira (SEMAS); 11 

Elenice Maria Mendes (AEBAS); Iassana Hoffmann (Lar Fabiano de Cristo); Telma de 12 

Oliveira Pitta (SMS); Ana Maria Blanco (Seara Espírita Entreposto da Fé – SEEDE) e 13 

Delson Valois Santos (APAM- Morro das Pedras). Também estiveram presentes o 14 

Conselheiro Tutelar Luiz Antônio Rodrigues, Marcos José Duarte (Secretário Executivo do 15 

FMDCA) e a Secretária Executiva do CMDCA Ana Lúcia P. S. Michels. A presidente 16 

Alexandra deus boas vindas aos presentes e procedeu a leitura do Edital de Convocação 17 

com a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da Sessão Plenária do mês de fevereiro; 2. 18 

Eleição da Mesa Diretora do CMDCA; 3. Informes; 4. Momento das Comissões; 5. 19 

Assuntos Gerais. 1. Aprovação da ata da Sessão Plenária do mês de fevereiro: A ata foi 20 

aprovada por unanimidade. 2. Eleição da Mesa Diretora do CMDCA: A Presidente 21 

Alexandra deixou a palavra livre para que os Conselheiros se manifestem. Cons. Veronice 22 

informou que o Fórum de Políticas Públicas, após reunião, indica a Cons. Ana Maria 23 

Blanco para função de Presidente do CMDCA e seu nome para 2ª Secretária, 24 

obedecendo a paridade e alternância de representação estabelecida na lei que rege este 25 

conselho. A Presidente Alexandra perguntou aos representantes governamentais quem 26 

teria a intenção e disposição de assumir a função de Vice-presidente e 1º Secretário. A 27 

presidente expõe que mais uma vez integrará a Mesa Diretora, porém ressalta que fique 28 

claro a todos, que não é por sua vontade e sim pela necessidade de representação 29 

participativa na Mesa Diretora. Cons. Fabiana se coloca à disposição para assumir a 30 

função de 1ª Secretária. Por consenso e unanimidade dos Conselheiros a Mesa Diretora 31 

do CMDCA - gestão 2011/2012 foi composta da seguinte forma: Presidente: Ana Maria 32 

Blanco (Seara Espírita Entreposto da Fé – SEEDE); Vice-presidente: Alexandra Márcia 33 

Ferreira de Oliveira (SEMAS); 1ª Secretária: Fabiana E. Knabben Andrade (SME) e 2ª 34 
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Secretária: Veronice Sutilli (Casa da Criança do Morro da Penitenciária). 3.Informes: Os 35 

informes foram encaminhados anteriormente aos Conselheiros. A secretária Ana Lúcia 36 

informou o recebimento do convite do Programa Itaú Solidário para o “Encontro Nacional 37 

do Itaú Solidário”, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de março do corrente ano, em São 38 

Paulo. Para este evento esta sendo convidado o Presidente e o Vice-presidente do 39 

CMDCA. A plenária deliberou que a Presidente Ana Maria e a Vice-presidente Alexandra 40 

representarão o CMDCA.  4.Momento das Comissões: Comissão de Normas e 41 

Monitoramentos:  A Secretária Ana Lúcia, por solicitação da Comissão procedeu a leitura 42 

do parecer de renovação de inscrição dos seguintes programas governamentais: 43 

PAEFI/Criança e Adolescente, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e 44 

Programa Abordagem de Rua da Secretaria Municipal de Assistência Social, e Programa 45 

Capital Criança desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. Todos os pareceres 46 

são favoráveis à renovação da inscrição do Programa no CMDCA. A Secretária Ana Lúcia 47 

fez a leitura também, do parecer referente ao Registro do Núcleo de Ação integrada e seu 48 

Programa “Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis”, que desenvolve atividades com 49 

crianças e adolescentes de acordo com o que estabelece os artigos 90 e 91 do ECA. A 50 

Plenária aprovou todos os pareceres da Comissão. A Secretária Ana Lúcia informou 51 

também, que a Comissão deliberou pelo encaminhamento de correspondência, pela 52 

terceira vez, para entidades que estão com registros no CMDCA vencidos, em razão de 53 

que o comprovante de AR de algumas foi extraviado na recepção da SEMAS, não tendo 54 

como comprovar o recebimento pela instituição. A plenária acatou a deliberação da 55 

Comissão e determina o cancelamento do registro das entidades que não encaminharem 56 

a documentação solicitada ao CMDCA dentro do prazo estabelecido. As entidades são: 57 

Associação Horizontes; Sociedade de Pais e Amigos da Comunidade da Barra da Lagoa, 58 

Centro de Assessoria a Adolescência-CASA; Associação de Moradores da Comunidade 59 

do Chico Mendes; Associação Brasileira de Portadores de Câncer, Ação Social Missão, 60 

Ação Social Arquidiocesana; Associação Escola Oficina da Vida, CRETA, Instituto Avaí de 61 

Futebol e Instituto Duduco de Obras Sociais. A secretária Ana Lúcia informou também o 62 

cancelamento da inscrição dos Programas Governamentais: Agente Jovem, Criança em 63 

Foco, Rede Pró-criança e Programa Família Acolhedora, pois não estão sendo 64 

desenvolvidos pela SEMAS. A Plenária aprovou todas as deliberações da Comissão. 65 

Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos do FMDCA: A comissão trouxe 66 

para apreciação da Plenária uma minuta de Resolução, que estabelece procedimentos 67 

para a seleção e financiamentos de projetos sociais de organizações não-governamentais 68 

em parceria com a Fundação Mauricio Sirotsky Sobrinho. A minuta foi aprovada com 69 
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pequenas alterações de datas que serão corrigidas e em seguida publicada. Cons. 70 

Veronice informou que, a Comissão analisou o Projeto do Grupo de Trabalho Comunitário 71 

Catarinense – GTCC, sendo de parecer favorável a certificação do projeto para captação 72 

de recursos através do FMDCA. A Plenária aprovou o parecer da Comissão. Comissão 73 

dos Conselhos Tutelares: A Secretária Ana Lúcia informou que a Comissão esteve 74 

reunida, juntamente com a Técnica da Secretaria de Estado da Assistência Social, 75 

Trabalho e Renda, Sra. Lúcia Grisel, onde foi apresentada a nova versão do Programa 76 

Nacional SIPIACT à Comissão. A Sra. Lúcia expôs que é função do CMDCA, para 77 

desenvolvimento deste programa, a alimentação de toda a rede de atendimento a 78 

Crianças e Adolescentes no Município, dando assim o suporte necessário para que os 79 

Conselhos Tutelares possam utilizar este novo sistema. O CMDCA informou a Técnica à 80 

carência de funcionários capacitados para desenvolver esta função de “alimentador”, 81 

porém a técnica Lúcia indicou o nome da ex-mobilizadora em Santa Catarina do SIPIA 82 

para estar executando este serviço. A Plenária aprovou a contratação de um profissional, 83 

de notório saber na área, para alimentar o sistema SIPIA e buscar informações que foram 84 

solicitadas e não foram encaminhadas ao CMDCA. O valor aprovado para prestação 85 

deste serviço é de até R$1.000,00 (um mil reais). Não ocorreu a reunião das demais 86 

Comissões. 5. Assuntos Gerais: Cons. Ana Maria expõe que em observância a nova 87 

Resolução n° 137 da CONANDA, sugere ao CMDCA, que seja revisto a forma como são 88 

apresentados os Balancetes mensais do FMDCA, pois somente quem tem conhecimento 89 

na área contábil é que compreende os dados, enquanto todas as despesas e receitas 90 

deveriam vir descriminadas de maneira acessível a todos. Cons. Veronice lembrou: E o 91 

carro do Conselho? Por que ainda não chegou? Cons. Ana Maria sugere que seja 92 

encaminhado ofício ao Secretário do SEMAS tratando destes dois assuntos. Conselheiro 93 

Tutelar Luiz diz ter dois assuntos para discussão. O primeiro é com relação a nova 94 

dinâmica de reunião do CMDCA, onde este formato de mesa centralizada para os 95 

Conselheiros de Direitos passa para os demais visitantes uma sensação excludente, ele 96 

sugere que se repense este formato de reunião, e que se decida através de uma votação 97 

a melhor forma. O segundo assunto é referente à situação de uma mãe com três filhos, 98 

que esta sendo ameaçada pelo marido, fora de casa, e até o momento o Conselho Tutelar 99 

não conseguiu nenhum lugar para abrigá-los, pois o único lugar disponível que seria a 100 

entidade CRETA – Mães e Filhos informou que está com sua capacidade de vagas 101 

esgotada. O Conselheiro Tutelar Luiz perguntou a Cons. Alexandra se a mãe com os três 102 

filhos poderia ficar, em caráter emergencial, na Casa de Passagem. A Presidente 103 

Alexandra diz que muitas vezes a Casa de Passagem acaba acolhendo a todos, mas e 104 
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depois? Como é que fica? Qual encaminhamento será dado para esta situação? Cons. 105 

Ana Maria expõe que em relação ao primeiro assunto trazido pelo Conselheiro Tutelar 106 

Luiz, na maioria dos órgãos colegiados a dinâmica das Sessões é desta forma, fica muito 107 

mais fácil para se fazer anotações, podem se distinguir quem é Conselheiro e quem não é 108 

todos continuam tendo direito à voz, não há motivo para se sentir excluído. Conselheiro 109 

Tutelar Luiz diz que inclusive sente uma diminuição no número de pessoas participantes 110 

do público. Cons. Ana Maria diz que quanto às ausências o CMDCA já esta acostumado, 111 

porque infelizmente a maioria das pessoas só participa quando tem interesse em um 112 

determinado assunto da Sessão. A Presidente Alexandra informou que no CONANDA é a 113 

mesma dinâmica, ninguém tem assento na mesa dos Conselheiros, nem mesmo a 114 

Secretária Executiva. A presidente continua esclarecendo que de forma nenhuma é um 115 

formato excludente. Todos continuam tendo direito a voz, apenas a dinâmica dos 116 

trabalhos que é facilitada. Os Conselheiros Miriam e Fabiana concordam com a 117 

Presidente Alexandra. Cons. Orion expõe que acha um retrocesso esta nova dinâmica. A 118 

presidente Alexandra sugere então que seja votado este novo formato de reunião. Em 119 

regime de votação: 10 votos a favor da nova dinâmica de reuniões do CMDCA e 3 120 

abstenções. A técnica Cláudia Chiara, da Diretoria de Mobilização Comunitária da 121 

SEMAS, fez um breve relato dos últimos acontecimentos referente a “Campanha infância 122 

e Adolescência Protegidas” que esta ocorrendo no Município de Florianópolis durante 123 

este ano, onde o CMDCA vem desenvolvendo grande parceria. Neste sentido, a técnica 124 

Cláudia solicitou à Plenária o fornecimento, através do FMDCA, de uma nova remessa de 125 

camisetas e 200 estampas para as camisetas doadas pelo Governo Federal, em razão do 126 

sucesso da Campanha, e por estar ocorrendo durante todo o ano o material que foi 127 

confeccionado e já foi distribuído. A Plenária aprovou o fornecimento de 500 camisetas e 128 

200 estampas para camisetas, através do FMDCA, para a divulgação da “Campanha 129 

Infância e Adolescências Protegidas”. A Secretária Ana Lúcia informou que o CMDCA em 130 

parceria com a Diretoria de Mobilização Comunitária da SEMAS, estará realizando no dia 131 

20 de abril, das 09:00 às 12:00 horas, no Largo da Alfândega  a “Ação Nacional Criança 132 

Não é de Rua”, que ocorrerá simultaneamente em 21 capitais do Brasil. A presidente 133 

Alexandra ressalta que é de extrema importância a participação de todos os Conselheiros 134 

de Direitos e Tutelares neste evento. Nada mais havendo a tratar, a presidente Alexandra 135 

agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a Sessão e mandou lavrar a presente 136 

ata que vai por mim assinada. Florianópolis,16 de março de 2011. Ana Lúcia P. S. Michels 137 

– Secretária Executiva do CMDCA de Florianópolis. 138 


