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   1 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e onze, às 13h30min, no Auditório da 2 

Secretaria Municipal de Assistência Social, estiveram reunidos para Sessão Plenária 3 

Ordinária os seguintes Conselheiros: Taíza Estela Lisboa Carpes (SEMAS); Simone 4 

Fátima Froza (AEBAS); Maria Terezinha de Carvalho (SEFINPLAN); Vera Maria Garais 5 

Rodrigues (Lar Fabiano de Cristo); Valdemiro Reitz (Sociedade Alfa Gente); Veronice 6 

Sutilli e Gilson R. Morais (Casa da Criança do Morro da Penitenciária); Gerusa 7 

Machado(SMS); Fabiana Effting K. Andrade (SME) e Ana Maria Blanco (Seara Espírita 8 

Entreposto da Fé). Também estiveram presentes os Conselheiros Tutelares: Luis Antônio 9 

Rodrigues, Deise Farias, Julieta Maria Arruda da Silva e Semiramis Celeste Borges 10 

Pintado; Tâmara Alexandra Arias Schuttel, Kátia Morgana Sant’ana e Silvana Rodrigues 11 

Espíndola (Casa Lar Emaús); Indianara Trainotti, Adriana K. Bem e Edelvan J. da 12 

Conceição (CCEA -  Casa de Acolhimento); Jailson Lacorja, Carmem Letícia Horn 13 

Berniere e Scheila Cristina Fraines Yshimura (ACAJE); Gabriele Silvestre Minosso (Casa 14 

Lar Luz do Caminho) e a Secretária Executiva do CMDCA Ana Lúcia Michels. A 15 

Presidente deu boas vindas aos presentes e procedeu a leitura do Edital de Convocação 16 

com a seguinte pauta: 1. Apreciação da ata da Sessão Plenária do mês de outubro; 2. 17 

Leitura e Destaque dos Informes; 3. Momento das Comissões; 4. Avaliação da VIII e da VI 18 

Conferência do CMDCA. 5. Assuntos Gerais. A Presidente solicitou uma inclusão de 19 

ponto e pauta referente à utilização do Sistema SIPIA, pelos Conselhos Tutelares. A 20 

inclusão foi aprovada pela Plenária. A técnica da Secretaria de Estado, Sra. Lúcia Grisel, 21 

esteve presente na sessão e diz não entender qual o motivo que impede os Conselhos 22 

Tutelares de Florianópolis de utilizarem o sistema SIPIA, pois solicitaram condições de 23 

utilização (computadores mais modernos, internet avançada) e já possuem. o CMDCA por 24 

sua vez alimentou o sistema com dados da rede, então não há porque não utilizar o 25 

sistema. A técnica ressaltou que todos os Conselheiros Tutelares receberam capacitação 26 

para utilizar o sistema e mesmo assim esta a disposição para auxiliar em qualquer 27 

situação, inclusive oferecendo nova capacitação. Conselheiro Tutelar Luis, expôs que 28 

houve uma grande rotatividade de Conselheiros Tutelares, pois alguns pediram 29 

exoneração do cargo e os suplentes ainda não estão capacitados. A técnica Lúcia expôs 30 

que isto não é problema, que os Conselhos Tutelares já deveriam ter encaminhado seus 31 

suplentes para capacitação. Expôs também que no município de Lages esta funcionando 32 
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perfeitamente e lá não tem toda a estrutura que Florianópolis possui. Conselheira Gerusa 33 

diz que dá impressão que o Sistema SIPIA esta sendo ignorado, que não faz parte da 34 

cultura dos Conselhos Tutelares de Florianópolis utilizar o sistema. A técnica Lúcia sugere 35 

ao CMDCA que expeça uma Resolução determinando a utilização do Sistema SIPIA a 36 

partir de certa data, conforme estabelece a determinação do CONANDA, sob pena de 37 

aplicação de advertência, ou outra penalidade a ser aplicar ao Conselheiro que não 38 

utilizar. A Plenária aprovou a sugestão da técnica Lúcia e determinou o dia 1º de janeiro 39 

como prazo máximo para início da utilização do Sistema. 1. Aprovação da ata da Sessão 40 

Plenária de outubro: a ata foi aprovada por unanimidade. 2.Leitura e Destaque dos 41 

Informes:  os informes foram encaminhados  anteriormente  aos Conselheiros. 3. 42 

Momento das Comissões: Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos do 43 

CMDCA: a Presidente Ana Maria informou que o CMDCA e o CMAS estiveram em 44 

reunião com o Ministério Público, onde foram determinadas algumas adequações 45 

técnicas, para as novas instituições de acolhimento, no prazo de 120 dias. Neste sentido, 46 

os projetos encaminhados para análise pelas Casas de Acolhimento ficarão aguardando o 47 

cumprimento destas adequações e somente após será encaminhado seus projetos para a 48 

Plenária. Comissão dos Conselhos Tutelares: a Presidente Ana Maria respondeu a 49 

solicitação do Conselho Tutelar, onde através do ofício 522/11, questionam o motivo de 50 

não ter ocorrido à capacitação interpessoal entre os Conselheiros Tutelares e de Direitos. 51 

A Presidente expôs que a capacitação não ocorreu em razão de vários Conselheiros 52 

terem informado não poder participar na data informada. A Presidente respondeu 53 

também, o Ofício n°.524/11, também encaminhado pelos Conselhos Tutelares, onde 54 

questionam qual o percentual do FMDCA para capacitação dos Conselhos Tutelares. A 55 

Presidente informou que não há um percentual, que o CMDCA delibera a necessidade de 56 

capacitações através do FMDCA, por entender a importância  destas para os Conselhos, 57 

porém as capacitações devem ser financiadas pelo órgão empregador dos Conselhos 58 

Tutelares. Conselheiro Luis solicita que novos Conselheiros de Direitos assumam a 59 

Comissão dos Conselhos Tutelares, pois a Comissão está esvaziada não sendo possível 60 

deliberar sobre assuntos importantes. Mesa Diretora: a Presidente Ana Maria informou 61 

que a Mesa Diretora esteve reunida e analisou a solicitação do Conselho Tutelar para 62 

participar do I Encontro Brasileirão de Conselhos Tutelares, que ocorrerá no Estado de 63 

São Paulo, onde solicitam a participação de seis Conselheiros no evento.  A Mesa 64 

Diretora após análise da programação e entendendo ser um evento regionalizado, por 65 

unanimidade é contrária a participação dos Conselheiros neste evento. Entretanto, A 66 

Mesa Diretora  recebeu o convite  para participar  da Capacitação referente a crianças e 67 



Ata da Sessão Plenária Ordinária do CMDCA – Florianópolis de 16/11/11                                                                                                 3/3 

adolescentes em situação de rua, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de novembro, em São 68 

Paulo/SP. Em razão da relevância do tema foi deliberado a participação de 01 69 

Conselheiro de Direitos Governamental, 01 Não-Governamental e um Conselheiro Tutelar 70 

no evento. A Mesa Diretora deliberou também pela participação de 02 Cons. de Direitos 71 

(gov e não - gov.) e 01 Cons. Tutelar para participar da VIII Conferência Nacional de 72 

Assistência Social. O último ponto de pauta foi à análise do convite para participação no 73 

25º Café com Sustentabilidade, que ocorrerá em São Paulo, no dia 22 de novembro. A 74 

Plenária deliberou pela participação de um representante governamental e quantos 75 

representantes da Sociedade Civil puderem participar desse evento. 4. Avaliação da VIII e 76 

da VI Conferência do CMDCA: a Secretária Ana Lúcia trouxe as avaliações para 77 

conhecimento de todos: Edelvan relatou a importância de ter em mãos sempre o relatório 78 

da Conferência passada, isso foi um grande ponto positivo; excelente alimentação. 79 

Ressaltou que, pode ser melhorado: a falta de diagnóstico na área da criança e do 80 

adolescente, ausência de Conselheiro de Direitos, mecanismos de eleição dos delegados, 81 

intervenção da mesa durante a Plenária Final, maior divulgação, maior participação do 82 

Fórum dos Abrigos. 5. Assuntos Gerais: a Presidente Ana Maria expôs a necessidade dos 83 

Conselheiros de Direitos terem um momento para discussão somente entre Conselheiros, 84 

e sugeriu que este momento ocorra sempre das Sessões Plenárias, das 13h30min às 85 

14h30min, sendo assim as Sessões Plenárias, a partir do mês de dezembro de 2011, 86 

iniciaram às 14h30min e com término aproximado para as 17h30min.  A Plenária aprovou 87 

a sugestão da Presidente. Os Conselheiros Terezinha e Miro passaram a compor a 88 

Comissão do Conselhos Tutelares.  Conselheira Gerusa integrará a Comissão de 89 

Normas. A Comissão de Finanças será absorvida pela Comissão de Avaliação e 90 

Monitoramento dos Projetos do FMDCA, onde será incluído na pauta da Comissão um 91 

momento para discussão dos assuntos da Comissão de Finanças. Nada mais havendo a 92 

tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão e 93 

mandou lavrar a presente ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 16 de novembro de 94 

2011. Ana Lúcia Michels - Secretária Executiva do CMDCA.  95 


