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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 e seis dias do mês de janeiro de dois mil e onze, as 13h30min, no Auditório da 5 

Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniram-se para Sessão Plenária Ordinária 6 

os seguintes Conselheiros: Ana Maria Blanco (SEEDE); Delson de Valois Santos (APAM -7 

Morro das Pedras); Miriam M. L. da Silveira (SMDC); Valdemiro Reitz (Sociedade Alfa 8 

Gente); Iassana Hoffmann e Vera Maria Garais (Lar Fabiano de Cristo); Alexandra M. F. 9 

de Oliveira (SEMAS); Fabiana Effting Knabben Andrade (SME) e Veronice Sutilli (Casa da 10 

Criança do Morro da Penitenciária). Também estiveram presentes a Conselheira Tutelar 11 

Scheila Fragoso Thomé, Edelvan Jesus da Conceição (Casa de Acolhimento CCEA) e a 12 

Secretária Executiva do CMDCA, Ana Lúcia Michels. A Presidente Alexandra deu boas 13 

vindas aos presentes e procedeu a leitura do Edital de Convocação da Sessão com a 14 

seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata da Sessão Plenária Ordinária do mês de dezembro 15 

de 2010; 2. Leitura e Destaque dos Informes; 3. Momento das Comissões; 4. Assuntos 16 

Gerais. 1. Aprovação da Ata da Sessão Plenária Ordinária ao mês de dezembro de 2010: 17 

A Ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente Alexandra expõe que não estava 18 

presente nesta Sessão, porém lamenta a presença inoportuna do Promotor de Justiça, Dr. 19 

Thiago, e a forma como os trabalhos foram conduzidos, ressalta acreditar que muitas 20 

pessoas “engoliram” aquela situação sem se manifestar para não piorar a situação, diz ter 21 

conhecimento que o clima foi pesado, constrangedor, autoritário e que muitos se sentiram 22 

coagidos, que com certeza se manifestaria contra tudo que foi “imposto”, pois o CMDCA é 23 

um órgão soberano e o Ministério Público não tem autonomia para determinar que 24 

revejam suas deliberações. A Presidente finaliza dizendo que não poderia deixar passar 25 

em branco e se calar e ainda ratifica que somente o Judiciário, através dos meios legais, 26 

poderia determinar a alteração de uma deliberação do CMDCA. Cons. Delson diz não ter 27 

se sentido a vontade para se manifestar, pois a forma como o Promotor se colocou foi 28 

extremamente autoritário. Cons. Miriam diz que concorda com o Cons. Delson e ressalta 29 

ainda que o Promotor constrangeu à todos do Conselho, seria muito mais ético que 30 

tivesse utilizado os meios legais. Cons. Fabiana diz que nesta Sessão não estava 31 

presente, porém lendo a Ata dá a impressão de que todo o trabalho do Conselho foi 32 

desprezado e desrespeitado. Edelvan parabeniza o CMDCA pela discussão e diz que 33 
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também sentiu esta pressão por parte do Promotor, um tom arbitrário de intimidação, 34 

porém ressalta a importância desta discussão para o fortalecimento deste Conselho. 2. 35 

Leitura e destaque dos Informes: Os informes foram encaminhados anteriormente aos 36 

Conselheiros. 3. Momento das Comissões: A Secretária Ana Lúcia informou que a Mesa 37 

Diretora esteve reunida no dia 17 de dezembro, e que nesta reunião ocorreram algumas 38 

deliberações referentes a Comissão de Avaliação e Monitoramentos dos Projetos do 39 

FMDCA, sendo a Mesa Diretora favorável aos pareceres da Comissão dos Projetos das 40 

entidades: Instituto Guga Kuerten, ACIC, AEBAS, CEDEP e APAM-Morro das Pedras. A 41 

Mesa Diretora aprovou também a solicitação de prorrogação de prazo de validade do 42 

certificado de captação de recurso das entidades Sociedade Alfa Gente, ACIC e CEAFIS. 43 

Aprovou a solicitação da entidade ACOJAR de utilização do recurso captado através do 44 

FMDCA e não utilização no prazo do convênio que retornará a entidade através de novo 45 

convênio, porém ficou estabelecido que todos os assuntos relacionados ao FMDCA 46 

deverão primeiramente passar pela deliberação do CMDCA, para somente após ser 47 

encaminhado, já com a deliberação, para a Diretoria Financeira da Semas ou Gerência de 48 

Convênios. A Mesa Diretora aprovou também, após visita da Comissão de Normas e 49 

Monitoramentos ao Conselho Comunitário do Pantanal e seu Programa a renovação de 50 

seu certificado de Registro/Inscrição no CMDCA. A Mesa Diretora deliberou pelo 51 

patrocínio de 500 camisetas para a Campanha “Infância e Adolescência Protegidas” 52 

através do FMDCA, onde deverá conter obrigatoriamente na camiseta as logos do 53 

CMDCA e FMDCA, esta campanha iniciará no mês de fevereiro próximo e ocorrerá 54 

durante todo o ano. A Secretária Ana Lúcia continuou informando que no dia 18 de janeiro 55 

ocorreu a segunda reunião da Mesa Diretora após a Plenária do mês de dezembro, sendo 56 

que esta reunião foi ampliada e extensiva à Comissão de Normas e Monitoramentos e 57 

teve como uma das pautas a alteração  da Lei do CMDCA, que se encontra em análise, e 58 

será encaminhada as sugestões para o Fórum de Políticas Púbicas, órgão consultivo do 59 

CMDCA, para que tenham conhecimento e encaminhem sugestões. Nesta reunião da 60 

Mesa Diretora foi deliberado também o agendamento de uma reunião extraordinária da 61 

Comissão dos Conselhos Tutelares, que ocorreu no dia de ontem, às 14:00 horas, na sala 62 

de Reuniões do 5º andar da SEMAS. A Plenária referendou todas as deliberações da 63 

Mesa Diretora. Comissão dos Conselhos Tutelares:  A Presidente Alexandra expôs que 64 

durante o mês de janeiro ocorreram duas reuniões da Comissão, a primeira dia 11 e a 65 

segunda dia 25. Nestas reuniões foram discutidos os seguintes assuntos: Foram 66 

analisados e aprovados os três instrumentos de adesão do SIPIA encaminhados pelos 67 

Conselhos Tutelares. Foi analisada a resposta do Conselho Tutelar do Norte referente a 68 
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denúncia recebida pelo CMDCA  encaminhada por Moradores do Norte da Ilha, onde 69 

relatam a falta de postura de Conselheiros no momento do atendimento, porém foi 70 

constatado que quase todos os Conselheiros Tutelares já atenderam denúncia deste 71 

local, em nenhuma situação foi constatada maus tratos ou negligência em relação as 72 

crianças, mas o que foi percebido é que o que ocorre é a perturbação do sossego pelo 73 

barulho feito pelas crianças. Como a denúncia recebida pelo CMDCA veio sem endereço 74 

para resposta, foi deliberado que quando o denunciante procurar o CMDCA novamente, 75 

será informado da averiguação e sugerido que busque os meios legais para sanar os 76 

problemas de vizinhança e não o Conselho Tutelar. A Presidente Alexandra informou o 77 

recebimento de uma denúncia da 5ª Delegacia de Polícia da Capital, assinada pela 78 

Delegada Giovanna Depizzolatti, onde informa ter sido atendida pessoalmente, em uma 79 

loja no bairro Trindade, pela Conselheira Tutelar Karina, que atualmente se encontra 80 

afastada de atestado médico. A Comissão deliberou pelo encaminhamento da denúncia a 81 

Conselheira Karina para que se manifeste, porém esta se nega a receber a 82 

correspondência. A Presidente Alexandra ressalta que esta orientação de 83 

encaminhamento para manifestação foi sugerida pelo Dr. Enio Gentil, advogado da Vara 84 

da Infância, durante a reunião da Comissão. Cons. Veronice diz que o Conselho deve 85 

tomar uma atitude urgente, é uma situação muito grave. Cons. Delson lembra a 86 

importância da afirmação vinda de uma delegada de polícia, pois esta tem fé pública. A 87 

Plenária deliberou que seja encaminhado ofício ao Superintendente Regional do INSS, a 88 

médica particular da Conselheira Karina e ao Ministério Público, para que tenham 89 

conhecimento dos fatos e se manifestem. A Presidente Alexandra informou que a mesma 90 

denúncia recebida pelo CMDCA foi encaminhada ao Ministério Público e que todas as 91 

vezes que a Comissão tem se reunido convida o Promotor para estar presente, porém 92 

informa estar impossibilitado naquela data. A Presidente Alexandra informou também o 93 

recebimento pela Comissão da manifestação de defesa da Conselheira Deise, referente a 94 

denúncia de que esta Conselheira não obedecia o requisito básico para ser Conselheiro 95 

Tutelar de dedicação exclusiva à função. A Presidente Alexandra expôs que a 96 

Conselheira Deise relata que deste antes da posse ao cargo de Conselheiro Tutelar não 97 

organizou ou participou de qualquer cerimonial de festas, que os fatos encaminhados são 98 

anteriores a 15 de novembro de 2009 e que esta solicitou que seja lida a sua conclusão 99 

final relatada na sua manifestação nesta Plenária, pois não poderia estar presente. A 100 

Plenária não aprovou a leitura da conclusão final do documento, porém é favorável ao 101 

arquivamento da denúncia, pois conforme relato da Comissão, durante a reunião 102 

ocorreram vários fatos e que todos os Conselheiros se despuseram a mudar e melhorar o 103 
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ambiente de trabalho. A Plenária vota pelo arquivamento desta denúncia que só será 104 

retomada caso haja reincidência da denúncia ou fato explicitamente comprovado. A 105 

Presidente Alexandra finalizando, informou que a Comissão recebeu uma manifestação 106 

da Conselheira Tutelar Deise, referente a uma atendimento ocorrido em seu plantão na 6ª 107 

Delegacia de Polícia, bem como recebeu um expediente da Diretoria de Polícia 108 

Metropolitana, também referente a este atendimento da Conselheira,  entretanto a 109 

Comissão está aguardando algumas manifestações e após encaminhamentos trará para 110 

deliberação da Sessão Plenária. As demais Comissões não se reuniram no mês de 111 

janeiro. 5. Assuntos Gerais: Cons. Iassana informa que a primeira reunião do Fórum de 112 

Políticas Públicas ocorrerá no dia 01 de fevereiro, às 09h:30min. no CRESS. A Presidente 113 

Alexandra informou que a Campanha “Criança e Adolescência Protegidas” será lançada 114 

no dia 01 de fevereiro, às 15:00 horas, no Gabinete do Prefeito. Conselheiro Tutelar 115 

Scheila informa que os Conselheiros do Conselho Tutelar Insular solicitaram que 116 

justificasse a ausência na Sessão. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Alexandra 117 

agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a Sessão e mandou lavrar a presente 118 

Ata que vai por mim assinada. Florianópolis, 26 de janeiro de 2011. Ana Lúcia P.S. 119 

Michels – Secretária Executiva do CMDCA. 120 


