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Aos dez dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas, em 1 

segunda chamada, no auditório do Centro de Integração Empresa Escola de 2 

Santa Catarina – CIEE/SC, estiveram reunidos(as) em Sessão Plenária 3 

Extraordinária os(as) seguintes Conselheiros(as) de Direitos: Adriana Kincheski 4 

Bunn (Centro Cultural Escrava Anastácia); Diogo A. F. Schardosin (Irmandade 5 

do Divino Espírito Santo); Dória Conceição de Moraes Vicente (Secretaria 6 

Municipal de Educação); Franciéli Sufredini (Secretaria Municipal de 7 

Assistência Social); Lisiane Bueno da Rosa (Centro de Integração Empresa 8 

Escola de Santa Catarina); Márcia Agostinho da Silva (Secretaria Municipal de 9 

Educação); Valéria Jacques (Secretaria Municipal da Fazenda); Maria do 10 

Carmo Silveira Pereira (Centro de Apoio à Formação Integral do Ser); Renata 11 

Machado Pereira (Instituto Comunitário da Grande Florianópolis);  Scheila 12 

Cristina Frainer Yoshimura (Associação Comunitária Amigos de Jesus). 13 

Estiveram presentes também Luís Antônio Rodrigues (Conselho Tutelar 14 

Centro); Elisabeth Meira Heyse (Conselho Tutelar Sul); Jeferson Silva  15 

(Conselho Tutelar Sul); Olga Iung (Conselho Tutelar Norte); Marla Sacco 16 

(Conselho Tutelar Centro); Fernando Seabra (GTCC); Daniella Scheidt (Casa 17 

da Criança do Morro da Penitenciária); Luzia M. Antunes Barreiros (Casa dos 18 

Girassóis); Gabriela Brasil (Associação Horizontes); Luciane R. de Oliveira 19 

(CCPan); Helena Edilia Lima Peres (GAPA); Luis Antonio Rodrigues (Conselho 20 

Tutelar Centro); Roseli Pereira (FIA); Larissa Benner Göhring (AEBAS); 21 

Matheus M. (AEBAS); Paulo Roberto do Espírito Santo (Lar Fabiano de Cristo); 22 

Olga Jung (Conselho Tutelar Norte); Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio 23 

Paludo); Dionéia Berny (ASGF); Simone Vizzotto de Azambuja (SERTE); 24 

Sandra Lúcia Amorim (ASGF); Aghata K. R. Gonsalves (UDESC/ESAG). A 25 

plenária foi coordenada pela Presidente do CMDCA Dória, que iniciou a 26 

abertura dos trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos os 27 

participantes, que fizeram as suas apresentações individuais. Dória fala ainda 28 

que na plenária ordinária de março ocorrerá a mudança da Mesa Diretora do 29 
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CDMCA, sendo agora presidida por representante da sociedade civil. Em 30 

seguida, a presidente explica sobre o processo de alteração da Lei Municipal nº 31 

4.283/119, que dispõe sobre a lei de criação dos conselhos tutelares e da 32 

comissão integrada pelas conselheiras de direito Adriana Kincheski Bunn, 33 

Márcia Agostinho da Silva, Dória Conceição de Moraes Vicente e os 34 

colaboradores Carlos Alberto Veloso e Edelvan J. da Conceição. A Secretária 35 

Executiva do FMDCA apresentou o projeto Recrearte, da Fundação Hassis e 36 

aprovação da resolução. Roseli explicou que a contadora do Fundo Aline, 37 

oficializou o nome fantasia FloriCriança ao CNPJ do FMDCA. O Conselheiro de 38 

Direitos Não governamental, Diogo, solicita que a Comissão de Normas e 39 

Monitoramento, faça a inscrição da renovação do programa da entidade IDES, 40 

com a maior brevidade possível. A Presidente Dória informou que na próxima 41 

semana será marcada reunião para cronograma de visita as entidades, 42 

argumenta sobre as demandas emergenciais do CMDCA como o Plano 43 

Decenal que constitui um planejamento público com enorme potencial de 44 

contribuição para o município, alteração da  legislação vigente. A vice 45 

presidente Lisiane sugere priorizar as entidades, a conselheira Scheila afirma 46 

que tem disponibilidade para ir nas visitas. Num segundo momento  a 47 

Conselheira de Direitos Não Governamental Scheila, faz a leitura do Projeto de 48 

Lei; Carlos diz que foi encaminhamento da Conferência de 2009, os 49 

conselheiros tutelares possuírem nível superior. A Presidente Dória argumenta 50 

que muitas entidades verificaram a importância dos Conselheiros Tutelares 51 

possuírem nível superior e que um diploma abre portas, pois, os cargos de 52 

menor salário hoje na Prefeitura são dos servidores que possuem nível médio. 53 

O objetivo é fazer com que as pessoas façam uma universidade, estudem mais 54 

possibilitando um olhar diferenciado para a infância e a própria forma como o 55 

profissional irá abordar a criança, não gerando mais traumas ainda. O 56 

Conselheiro Tutelar Luís diz que estava presente na conferência de 2009 e 57 

afirma ser um dos conselheiros não acadêmicos, enfatiza que o Conselho 58 
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Tutelar já preconiza a composição mínima de dois (2) conselheiros tutelares 59 

com nível superior, não existe essa questão de nível superior esses 60 

profissionais como psicólogos, assistentes sociais, não vão emitir, assinar 61 

documentos pois, correm riscos até de serem exonerados. Precisamos de mais 62 

capacitação, não podemos tirar a oportunidade de alguém que conhece a 63 

comunidade. A Conselheira Olga complementa afirmando que quem está 64 

segurando a barra no Conselho Tutelar é o pessoal de nível médio. No meu dia 65 

de folga eu estava fazendo o meu estágio e estou sendo proibida pelo CMDCA 66 

de estudar, existe dois pesos e duas medidas. A conselheira tutelar Elisabeth 67 

explica que o comprometimento a causa e a capacitação são mais importantes, 68 

do que possuir nível superior. O Conselheiro de Direitos, Diogo, justifica que a 69 

sua fala não é elitizada, entretanto, pensa que precisamos avançar, nivelar por 70 

alto. É importante acessar a faculdade, até onde é importante um conselheiro 71 

tutelar não ter nível superior, a abordagem adequada é fundamental e a 72 

formação superior possibilita esse item. A conselheira tutelar Priscilla afirma 73 

que é pedagoga e formada em direito e diz que somente um ano, ou dois anos 74 

com experiência não é nada, essa questão de graduação não percebe tanta 75 

importância. A Presidente Dória argumenta que existe uma legislação 76 

específica afirmando que a conselheira tutelar não poderia estar  realizando  77 

estágio, uma vez que a lei é bem clara no que se refere à dedicação exclusiva, 78 

proibindo o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou 79 

privada, o próprio Ministério Público possui esse mesmo entendimento 80 

também. É importante distinguir formação profissional de capacitação técnica, a 81 

graduação possibilita conhecimento científico organizado que trata dos 82 

aspectos do ser humano como indivíduo e como um ser social, a capacitação 83 

técnica possibilita fazer um treinamento para que o conselheiro tutelar 84 

sistematize seus conhecimentos em torno do ECA, esclarecendo dúvidas do 85 

seu próprio cotidiano. A Conselheira Maria do Carmo diz que todos têm um 86 

pouco de razão, devidamente qualificado e com sensibilidade, afirma que, 87 
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quando uma pessoa tem nível superior, ele está sempre aspirando uma melhor 88 

colocação, qualificação profissional, não fechando somente com o ensino 89 

médio. É importante fazer uma diferenciação utilizando como critério prova de 90 

títulos. A conselheira Márcia exemplifica o conhecimento empírico de 91 

observação do pescador e compara com a formação superior técnica 92 

necessária que um conselheiro tutelar precisa possuir para redigir relatórios, 93 

fazer o SIPIA, encaminhar documentação ao ministério Público, noticiando fato 94 

que constitua infração administrativa ou penal contra crianças ou adolescentes; 95 

fazer procedimentos judiciais apurando irregularidades nas entidades, expedir 96 

notificações, etc, somente o ensino médio hoje não é suficiente para todas 97 

essas atribuições e muito mais que não foram enumeradas. O conhecimento 98 

teórico é fundamental e a capacitação é para treinamento. A Conselheira 99 

Lisiane diz que todos trazem verdades se pensarmos individualmente, 100 

encontrar no geral formação técnica mínima necessária é preciso melhorar as 101 

possibilidades de capacitação. O currículo dá uma boa base instrumental 102 

facilitando o dia a dia no trabalho. A conselheira tutelar Marla concorda que o 103 

nível superior  possibilita um outro olhar, seria importante igualar o número de 104 

vagas. Fernando diz que é preciso desvincular a remuneração do conselheiro 105 

tutelar, é preciso ter um ideal e defender a sociedade. “Eu particularmente sou 106 

contra  elitizar o conselho tutelar, colocando todos com nível superior, não é 107 

possível marginalizar  por idéias. Eu tenho uma dúvida se é exigido do 108 

CMDCA, que o Presidente tenha como requisito uma formação superior. Carlos  109 

diz que gostaria de fazer um resgate, um parâmetro, pois, em 1993 fez parte do 110 

Conselho Tutelar com o objetivo de fazer perpetuar o ECA e fortalecer o 111 

Conselho de Direitos. O ECA surgiu para reconhecer a criança e o adolescente 112 

como sujeito de direitos, enquanto que o código de menores era discriminatório 113 

e foi extinto. É importante definir que o conselho tutelar não  tenha somente na 114 

sua constituição, pessoas com nível superior, mas, pelo mesmo um grupo com 115 

60% com essa característica, com esse conhecimento. O conselheiro tutelar 116 
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Luís questiona porque os conselheiros tutelares não fizeram parte da discussão 117 

desta comissão. A conselheira Renata afirma que desde que surgiu o ECA em 118 

90, as necessidades da comunidade se modificaram, atualmente, nem existe 119 

mais um líder da comunidade, até porque para a segurança do próprio 120 

conselheiro ele não trabalha na região onde mora. A Conselheira Tutelar Olga 121 

lembra que o conselho tutelar não é um órgão ouvidor e sim encaminhador, 122 

somente conhece a realidade do conselho quem trabalha dentro dele, “eu moro 123 

no norte da ilha e trabalho também, entro e saio da favela do Siri, tenho 124 

estratégias e conhecimento de como lidar com a comunidade”. Olga afirma que 125 

após a realização do processo seletivo de conselheiro tutelar, verificou-se que 126 

as pessoas que possuem nível superior “correram todos”. A conselheira de 127 

direitos Adriana argumenta  que num determinado momento da sua vida 128 

profissional, sentiu necessidade de um aparato teórico, então, cursou uma 129 

universidade e formou-se em serviço social, citou o exemplo da 1ª dama do 130 

município, esposa do prefeito, que assumia a secretaria de assistência e 131 

praticava somente o assistencialismo, hoje a realidade é outra, é necessário 132 

qualificação para o trabalho. A conselheira de direitos Scheila observa na 133 

produção documental produzida por alguns conselheiros relatórios mal 134 

elaborados e até mesmo mentirosos. Foi deliberado na plenária as seguintes 135 

propostas com as respectivas votações: 1ª Proposta - Manter a Lei Municipal: 0 136 

voto; 2ª Proposta:  60%  superior e 40% nível médio concluído em cada 137 

conselho: 2 votos; 3ª Proposta:  Prova de Titularidade: 2 votos e 4ª Proposta: 138 

Todos os conselheiros com nível superior:  4 votos. A Presidente Dória verificou 139 

através de depoimentos quando esteve num curso em Brasília, que a maioria 140 

dos Estados deixou facultativo, opcional para os municípios o processo de 141 

votação aberta para comunidade, em decorrência, de existirem lideranças 142 

religiosas apropriando-se no direcionamento do trabalho dos conselhos 143 

tutelares. A conselheira Maria do Carmo argumenta que desconhece a 144 

legislação relacionada ao exercício da função de conselheiro tutelar e não se 145 
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sente legitimada para dar continuidade nas votações dessa plenária. A 146 

Presidente Dória enfatiza que houve uma comissão de trabalho, que se reuniu 147 

em vários momentos para trazer a esta plenária para apreciação e posterior 148 

votação, matéria debatida por uma comissão, produzindo uma minuta de 149 

projeto de lei. Faz um resgate argumentando que é necessário o conflito para 150 

que exista crescimento e posterior amadurecimento, todos participaram desta 151 

discussão sim, que ninguém nasce sabendo. A presidente diz que é Pedagoga 152 

e não uma legisladora, que nesta função neste trabalho que desempenha 153 

diante do CMDCA desenvolve muitas atribuições e papéis. A conselheira 154 

Márcia afirma que os principais pontos polêmicos já foram votados. O 155 

conselheiro tutelar Luís percebe que a situação já está bem melhor, solicitou 156 

para que ficasse registrado em ata, que o Conselho Tutelar não participou 157 

desse processo de discussão. Elogiou a fala da conselheira Maria do Carmo, 158 

argumentando ser uma fala sensata e finaliza que os conselheiros tutelares  159 

vão buscar auxílio dos vereadores nesta lei. A Conselheira Tutelar Elizabeth 160 

verifica a necessidade de ter uma pessoa com experiência em cada conselho, 161 

ficando somente uma renovação parcial. A plenária deliberou para que no dia 162 

11/03/2015 quarta-feira, às 9h no CIEE, a comissão juntamente com os 163 

colaboradores possam estar reunidos com os representantes de cada conselho 164 

tutelar, para finalizar esta discussão interna e trazer para a plenária ordinária do 165 

dia 25/03/2015 a matéria pronta para ser votada. Após a discussão a 166 

presidente do CMDCA reuniu os Conselheiros presentes e deliberou-se para a 167 

Comissão Especial de Processo Seletivo para Conselheiros Tutelares 2015, 168 

composta por: Adriana Kincheski Bunn, Renata M. Pereira, Dória Conceição de 169 

Moraes Vicente e Marcia Agostinho da Silva. Em seguida a presidente deu a 170 

reunião por encerrada, agradeceu a presença de todos e todas e mandou 171 

lavrar a presente ata que segue assinada por mim, Fabiana Effting Knabben 172 

Secretaria do CMDCA. Florianópolis, 10 de Março de 2015. 173 


