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

do Adolescente 3 

 4 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e onze, às 13h30min no Auditório da SEMAS, 5 

estiveram reunidos para Sessão Plenária Ordinária, os seguintes Conselheiros: Ana Maria 6 

Blanco (SEEDE), Taíza E. L. Carpes (SEMAS), Delson de Valois Santos (APAM - Morro 7 

das Pedras), Iassana Hoffmann (Lar Fabiano de Cristo), Fabiana E. K. Andrade 8 

(Secretaria Municipal de Educação), Angela Imbrósio (APAE), Miriam Maciel Lopes da 9 

Silveira (SMSDC) e Veronice Sutilli (Casa da Criança do Morro da Penitenciária). 10 

Também esteve presente a Conselheira Tutelar Josiane Andria da Luz, o Conselheiro 11 

Tutelar licenciado Marco Aurélio Torres, Ana Lúcia Caetano Cristofoli (Lar Fabiano de 12 

Cristo) e a Secretária Executiva do CMDCA Ana Lúcia P. S. Michels. A presidente Ana 13 

Maria deu boas vindas aos presentes e procedeu a leitura do Edital de Convocação, com 14 

a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da Sessão Plenária Ordinária do mês de março; 15 

2.Leitura e destaques dos Informes; 3. Momento das Comissões; 4. Assuntos Gerais. 1. 16 

Aprovação da Sessão Plenária Ordinária do mês de março: A ata foi aprovada por 17 

unanimidade. 2. Leitura e destaque dos Informes: Os informes foram encaminhados aos 18 

Conselheiros anteriormente. A Presidente Ana Maria, informou o recebimento do Of. 19 

017/11, da instituição Obras Sociais e Paroquiais da Comunidade de Coqueiros - 20 

OSCOPAC, onde informa o encerramento das atividades da Casa Lar São João da Cruz 21 

(Casa de acolhimento institucional), onde são atendidos meninos de 07 a 17 anos. A 22 

Presidente Ana Maria informou também, que esteve em reunião com representantes da 23 

entidade e com a secretária Ana Lúcia, e nesta reunião foram informadas das dificuldades 24 

financeira e institucional que aquela entidade vem passando e a impossibilidade de 25 

continuar o atendimento com meninos, porém também foi exposta a intenção de expandir 26 

o atendimento com meninas. Conselheira Angela convidou a todos para participar da 27 

Feira da Esperança, que ocorrerá de 27 de abril a 01 de maio no Centrosul, em 28 

Florianópolis. Conselheira Taíza informou que hoje pela manhã, no Largo da Alfândega, o 29 

CMDCA realizou a Ação Nacional “Criança não é de Rua” em parceria com a SEMAS. 30 

Esta ação ocorreu simultaneamente em 21 capitais do Brasil, onde ocorreram 31 

apresentações de coral, boi de mamão e distribuição de panfletos informativos sobre a 32 

Ação e sobre a “Campanha Infância e Adolescência Protegida” para os adultos e para as 33 

crianças, entregando balões divulgando o “Disque 100”. A Conselheira expõe que 34 
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infelizmente neste evento, representando o CMDCA, só estavam presentes ela e a 35 

secretária Ana Lúcia. 3. Momento das Comissões: Comissão de Normas e 36 

Monitoramento: A Presidente Ana Maria fez a leitura do parecer de renovação de registro 37 

no CMDCA da entidade CEDEP e seu programa, esclarecendo que para evitar prejuízo à 38 

Entidade pelo não processamento de seu pedido de renovação, a visita foi realizada por 39 

ela e pelo secretário executivo do FIA, Marcos José Duarte, haja vista a Conselheira 40 

Taíza Lisboa Carpes, integrante desta Comissão estar envolvida com inúmeras atividades 41 

em seu órgão de origem. A Comissão é de parecer favorável à renovação do registro da 42 

instituição. A secretária Ana Lúcia informou que nem todas as entidades com registros 43 

vencidos, que receberam o ofício do CMDCA solicitando a documentação para 44 

renovação, encaminharam a documentação no prazo estipulado pelo Conselho. A 45 

Presidente Ana Maria sugere que a Secretária Ana Lúcia, faça um contato com o 46 

Presidente destas entidades faltantes e que questione o que aconteceu e qual a situação 47 

atual da entidade e seus programas, e informe que terão até as 17h00min, do dia 29 de 48 

abril para encaminhar a documentação ao CMDCA, caso não encaminhem terão o 49 

registro automaticamente cancelado. A Plenária aprovou a sugestão da Presidente Ana 50 

Maria. A Presidente Ana Maria informou que com relação à entidade CRETA, a Comissão 51 

deliberou pelo cancelamento do registro da entidade e dos Programas “República 52 

Assistida” e “CRETA - Casa de Mães e Filhos”, diante do não cumprimento no 53 

atendimento das metas propostas pela instituição. A plenária aprovou todos os 54 

encaminhamentos e pareceres da Comissão. Neste momento, o Secretário Municipal de 55 

Assistência Social, Sr. Felipe Augusto Teixeira, se apresentou aos presentes, fez breve 56 

relato de sua trajetória profissional, inclusive como Conselheiro do CONANDA. 57 

Conselheira Veronice questionou ao Secretário Felipe, como ficou a situação do CRETA? 58 

O valor dos recursos que seriam destinados ao CRETA, já foi redistribuído? O Secretário 59 

informou que todos os convênios com aquela instituição já foram cancelados, porém o 60 

atendimento que foi prestado no 1º trimestre será pago. O Secretário informou também 61 

que, a SEMAS esta em processo de locação de um imóvel que alojará a Casa de 62 

Passagem e provavelmente, em caráter emergencial, até que se providencie o convênio 63 

com outra instituição a Casa de Mães e Filhos. Conselheiro Delson expõe ao Secretário 64 

Felipe a dificuldade na leitura dos balancetes do FMDCA, encaminhados ao CMDCA 65 

mensalmente, onde somente técnicos da área contábil tem entendimento do 66 

detalhamento descriminado, ressalta a necessidade das especificações das receitas e 67 

das despesas. Conselheiro Delson expõe também a falta do Plano Municipal de Aplicação 68 

dos Recursos do FMDCA, que é uma prerrogativa da SEMAS, e até hoje não veio para 69 
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apreciação e aprovação do CMDCA. Secretário Felipe diz que esta chegando agora e se 70 

informando de todos os assuntos, expõe que o CMDCA pode tê-lo como parceiro e que 71 

providenciará, dentro do possível, o cumprimento das demandas para o bom 72 

funcionamento de todos os Conselhos. O Secretário agradece a acolhida do CMDCA e se 73 

coloca à disposição de todos.  Comissão dos Conselhos Tutelares: A Secretária Ana 74 

Lúcia informou que a Comissão esteve reunida no dia 12, onde recebeu do Colegiado 75 

ampliado dos Conselhos Tutelares, um documento referente às advertências aplicadas a 76 

uma Conselheira Tutelar, porém como este assunto ainda não se esgotou na Comissão, 77 

será trazido concluso nas próximas Plenárias. A secretária Ana Lúcia informou também 78 

que, a Comissão recebeu a solicitação dos Conselhos Tutelares para a participação no VI 79 

Congresul, que ocorrerá de 10 a 13 de julho, em Joinville. A Secretária Ana Lúcia expôs 80 

que a Cons. Alexandra estava presente no dia da reunião da Comissão e sugeriu que seja 81 

discutida a participação de Conselheiros de Direitos neste evento e pôs seu nome à 82 

disposição da Plenária para representação. A Presidente Ana Maria sugere a participação 83 

de dois representantes governamentais e dois não governamentais do CMDCA. A 84 

Plenária aprovou a participação no evento dos três representantes dos Conselhos 85 

Tutelares e das Conselheiras: Alexandra, Taíza ou Fabiana, Ana Maria e mais um 86 

representante não governamental que será informado à Secretaria Executiva. A Cons. 87 

Tutelar Josine expõe à Plenária que a Cons. Tutelar Grasiela está encaminhando seu 88 

pedido de exoneração e que é a próxima suplente a assumir como titular, porém gostaria 89 

de continuar desenvolvendo suas funções no Conselho Tutelar do Continente, sendo que 90 

a vaga que abrirá é no Conselho Tutelar da Ilha. Neste sentido, procurou o Conselheiro 91 

Tutelar Marco Aurélio (licenciado) para saber se este teria interesse em trocar de 92 

Conselho Tutelar com ela. Cons. Marco Aurélio diz que, enquanto estiver licenciado não 93 

haveria problema de seu suplente permanecer no Conselho Insular, porém quando 94 

retornar deseja desenvolver suas funções no Conselho do Continente. A Plenária 95 

entendeu que não havendo prejuízo às partes, durante o prazo de licença do Conselheiro 96 

Tutelar Titular Marco Aurélio Torres, a Cons. Tutelar Josine exercerá suas funções no 97 

Conselho Tutelar do Continente, e o Cons. Tutelar Suplente substituto do Cons. Tutelar 98 

Marco Aurélio, no Conselho Tutelar Insular. A Secretária Ana Lúcia relatou que ocorrerá 99 

nos dias 26 e 27, e 28 e 29 de abril, a Capacitação do SIPIA, no Laboratório de 100 

Informática da SSP, onde todos os Conselheiros Tutelares de Florianópolis deverão ser 101 

capacitados. A Secretária Ana Lúcia informou que pela relação de nomes encaminhados 102 

pelos Conselhos Tutelares para a capacitação, apenas a Cons. Tutelar Deise não foi 103 

incluída. Cons. Tutelar Josine expôs que a Cons. Tutelar Deise foi à única que conseguiu 104 
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desenvolver todos os módulos da capacitação através da internet, por este motivo não 105 

necessitaria desta capacitação. A Plenária solicita que a Cons. Tutelar Deise encaminhe 106 

este esclarecimento oficialmente para conhecimento. Conselheira Tutelar Josine se 107 

prontificou a repassar a solicitação à Conselheira Tutelar Deise. Comissão de Políticas 108 

Públicas: A Secretária Ana Lúcia expôs que a Comissão reiterou ao Secretário da 109 

SEMAS, o ofício onde encaminha o parecer referente ao Plano Municipal do Sistema de 110 

Garantia de Direitos 2010/2013, onde sugere várias alterações e correções. A Comissão 111 

também trouxe para apreciação desta Plenária, de acordo com os indicativos da VII 112 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ocorreu em julho de 113 

2009, a alteração da Lei Municipal nº 4283/93, que cria os Conselhos Tutelares de 114 

Florianópolis e dá outras providências, em especial o parágrafo único do artigo 3º, e os 115 

incisos V e VI do artigo 7º. A Plenária após discussão e entendimento decide que a 116 

graduação na área de Ciências Sociais corresponde aos cursos de Antropologia, 117 

Administração, Geografia, História, Ciências Políticas e Sociologia. Após a leitura e 118 

discussão do Projeto de Lei referente à Lei nº4283/93, a Plenária aprovou todas as 119 

alterações, que após correções deverá ser encaminhada ao Fórum de Políticas Públicas 120 

para conhecimento, e ao Prefeito Municipal para providências cabíveis. Comissão de 121 

Avaliação e Monitoramento dos Projetos do FMDCA: Cons. Taíza fez a leitura dos 122 

pareceres do Projeto II Dia de Integração dos CECs, da Secretaria Municipal de 123 

Assistência Social e Casa da Criança do Morro da Penitenciária, os dois pareceres são 124 

favoráveis à certificação dos projetos para captação de recursos através do FMDCA. 125 

Cons. Taíza informou também o parecer favorável da Comissão referente ao pedido de 126 

readequação do convênio da Casa da Criança do Morro da Penitenciária. Cons. Taíza 127 

expôs que a Comissão deliberou também, pela organização de um calendário de visitas 128 

as entidades que captaram através do FMDCA e já conveniaram com a PM, onde 129 

participarão desta visita no mínimo um integrante da Comissão e o Secretário Executivo 130 

do FMDCA Marcos. A Plenária aprovou todos os pareceres da Comissão. 4. Assuntos 131 

Gerais: A Presidente Ana Maria fez a leitura do documento, encaminhado pela Vice-132 

Presidente do CMDCA Alexandra, que se encontra em viagem a serviço da SEMAS, no 133 

Estado do Pará, onde solicita que seja comunicado a todos os Conselheiros, que em 24 134 

de março do corrente ano, esteve juntamente com a Secretária do CMDCA Ana Lúcia, em 135 

uma reunião com o Promotor de Justiça Dr. Thiago Carriço de Oliveira, e entre outros  136 

assuntos foi falado da ata do mês de janeiro de 2011, onde alguns Conselheiros 137 

manifestaram seus sentimentos em relação a presença dele naquela Sessão. A 138 

Conselheira Alexandra afirma neste documento que em momento algum quis ofender, 139 
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difamar ou injuriar o representante do Ministério Público presente naquela ocasião, 140 

apenas expôs seus sentimentos, discordando da forma como tudo aconteceu. 141 

Conselheira Míriam também encaminhou um documento ao CMDCA, com o mesmo teor 142 

do documento encaminhado pela Conselheira Alexandra, e reafirmou aos presentes que 143 

em nenhum momento teve a intenção de ofender, injuriar ou difamar o Promotor de 144 

Justiça. Conselheiro Delson diz que também foi citado sua fala naquela ata, e ressalta 145 

que da mesma forma que os demais Conselheiros presentes naquela Sessão, em 146 

especial as Conselheiras Miriam e Alexandra, nunca teve nenhuma intenção de atingir o 147 

representante do Ministério Público, no sentido de ofender ou destratar, por isso entende 148 

não ter que retificar a ata da Sessão Plenária de janeiro de 2011. A Presidente Ana Maria 149 

diz que com certeza, nenhum representante do CMDCA teve a intenção de caluniar, 150 

injuriar ou difamar o Promotor. Conselheira Veronice também expôs que pensa como a 151 

Presidente Ana Maria, que em nenhum momento percebeu intenção, nos presentes 152 

naquela Sessão, de ofender o Promotor de Justiça. A Plenária deliberou que seja 153 

encaminhado este esclarecimento oficialmente ao Dr. Thiago Carriço de Oliveira, e 154 

informando também que após aprovação pelo CMDCA desta ata, será encaminhada para 155 

conhecimento. A técnica Cláudia Chiara, da Diretoria de Mobilização Comunitária da 156 

SEMAS, veio informar ao CMDCA, que no dia 18 de maio, ocorrerá o “Dia Nacional de 157 

Combate ao Trabalho Infantil e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, onde 158 

acontecerá uma semana de atividades referentes ao tema e divulgação da “Campanha 159 

Infância e Adolescência Protegidas.” A técnica informou que, a Campanha terá à 160 

disposição para divulgação , por 15 dias, os vidros traseiros de 60 ônibus do transporte 161 

coletivo de Florianópolis, porém mais uma vez vem pedir ao CMDCA parceria para o 162 

fornecimento de 60 bussdoor (adesivo traseiro para ônibus) e 04 adesivos para porta 163 

quebra-vento, que será instalado na porta central de entrada do Shopping Iguatemi. A 164 

plenária aprovou a solicitação para a divulgação da “Campanha Infância e Adolescência 165 

Protegidas”, porém que conste em destaque a logomarca do CMDCA e do FMDCA como 166 

parceiros da Campanha. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Ana Maria agradeceu 167 

a presença de todos, deu por encerrada a Sessão e mandou lavrar a presente ata que vai 168 

por mim assinada. Florianópolis, 20 de abril de 2011. Ana Lúcia P. S. Michels – Secretária 169 

Executiva do CMDCA de Florianópolis.  170 


