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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze 1 

horas, em segunda chamada, no auditório do Centro de Integração Empresa 2 

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

Plenária Ordinária os(as) seguintes Conselheiros(as) de Direitos: Adriana 4 

Kincheski Bunn (Centro Cultural Escrava Anastácia); Ana Cristina Woeltje 5 

Schimidt (Secretaria Municipal de Saúde); Carlise Fuhr (Irmandade do Divino 6 

Espírito Santo); Dória Conceição de Moraes Vicente (Secretaria Municipal de 7 

Educação); Franciéle Sufredini (Secretaria Municipal de Assistência Social); 8 

Guilherme dos Santos Murara (Fundação CASAN); José Henrique de Brito 9 

(Fundação Municipal de Esportes); Lisiane Bueno da Rosa (Centro de 10 

Integração Empresa Escola de Santa Catarina); Márcia Agostinho da Silva 11 

(Secretaria Municipal de Educação); Márcia Sueli Del Castanhel (Secretaria 12 

Municipal de Saúde); Maria do Carmo Silveira Pereira (Centro de Apoio à 13 

Formação Integral do Ser); Renata Machado Pereira (Instituto Comunitário da 14 

Grande Florianópolis); Rogério Martarello (Secretaria Municipal de Segurança 15 

Pública e Defesa do Cidadão) e Scheila Cristina Frainer Yoshimura 16 

(Associação Comunitária Amigos de Jesus).Estiveram presentes 17 

tambémDaniella A. Scheidt (Casa da Criança do Morro da Penitenciária); 18 

Gabriele S. (Instituto de Audição e Terapia da Linguagem – IATEL); Simone 19 

Azambuja (Sociedade Espírita Recuperação, Trabalho e Educação – SERTE); 20 

Maurício Aurélio dos Santos (Casa Lar Luz do Caminho); Gabriela Brasil 21 

(Associação Horizontes); Welma B. C. (Associação dos Amigos da Casa da 22 

Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó – ACAM); Cleusa R. Kreusch 23 

(Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina – CDI/SC); 24 

Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Roseli Pereira (Secretária 25 

Executiva do FMDCA); Angela Imbrósio (Associação de Pais e Amigos dos 26 

Excepcionais – APAE); Aghata Gonsalves (UDESC); Paulo Roberto Espinato 27 

Souto (Lar Fabiano de Cristo); Carlos Veloso (Secretaria Municipal de 28 

Assistência Social); Luciano V. R. de Oliveira (Conselho Comunitário do 29 
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Pantanal); Luzia M. A. Barreiros (A Casa dos Girassóis); Alessandra B. da Silva 30 

(Transmissão da Cidadania e do Saber); Karin Cassner (Ações Sociais Amigos 31 

Solidários – ASAS); Alessandra Carmargo (Associação Evangélica Beneficente 32 

de Assistência Social – AEBAS); Cinthya Spinato (Conselho Tutelar Centro); 33 

Elisabeth Meira Heyse (Conselho Tutelar Sul); Indianara Trainotti (Conselho 34 

Tutelar Norte). A plenária foi coordenada pela Dória, presidente do CMDCA, 35 

que solicitou a mim Renata Machado Pereira da Silva para secretariar a 36 

plenária. Em seguida ela abriu os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a 37 

presença de todos os participantes, que fizeram as suas apresentações 38 

individuais. Mostrou a Pauta da reunião para apreciação e deliberação: 1) 39 

Apresentação dos presentes; 2) Leitura da ordem do dia; 3) Leitura e 40 

destaque dos informes e providências; Mestranda do Programa de Pós-41 

Graduação em Administração – Aghata K. Gonsalves CT do Norte 4) 42 

Momento das Comissões (Reestruturação das Comissões);  Comissão 43 

de Normas e Monitoramento  Comissão de Orçamento e Finanças  44 

Comissão de Acompanhamento e Assessoramento aos Conselhos 45 

Tutelares e Processo Seletivo dos CT – Eleições  Comissão da X 46 

Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente  Comissão de 47 

Políticas Públicas Próxima reunião da comissão do dia 27/02/2015, às 9h 48 

no CMDCA 5) Assuntos Gerais; E em seguida apresentou a Ata da Reunião 49 

Plenária Ordinária do dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, a qual 50 

não é mais lida nas plenárias, que foi aprovada com ressalvas, pois, precisa ser 51 

acrescentado as alterações sugeridas pelo grupo, porém, ficou deliberado que 52 

as correções sugeridas nas atas enviadas por e-mail deverão serem realizadas 53 

e posteriormente encaminhada para todos até três dias antes da Plenária. 54 

Sobre o item 3) Leitura e destaque dos informes e providências; Mestranda 55 

do Programa de Pós-Graduação em Administração – Aghata K. Gonsalves 56 

CT do Norte, a Conselheira Renata informou que ela está realizando seu 57 

trabalho de pesquisa do mestrado no Sistema de Garantias do Direito da 58 
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Criança e Adolescente e que atualmente começou no Conselho Tutelar Norte, 59 

mas vai circular por outros órgãos também. Ainda a título de informe disse que 60 

Aghata passaria a colaborar com a comissão de Assessoramento e 61 

Acompanhamento dos Conselhos Tutelares, não houve manifestação. A 62 

presidente Doria trouxe o assunto do II Seminário da rede Nacional de Atenção 63 

à criança e ao adolescente em situação de rua, a ser realizado nos dias 18 e 19 64 

de março em Brasília, o qual ficou deliberado a participação de um conselheiro 65 

governamental, um conselheiro não governamental e quatro conselheiros 66 

tutelares, sendo que os nomes deverão serem repassados até o dia vinte e 67 

sete de fevereiro de dois mil e quinze ao CMDCA. Em continuidade à pauta, 68 

Comissão de Orçamento e Finanças: Sra. Roseli se apresentou como nova 69 

secretaria executiva do fundo da infância – FLORICRIANÇA e comunicou como 70 

primeira providencia a oficialização da logomarca e do nome FLORICRIANÇA. 71 

Realizou as entregas dos recibos de doações para as organizações efetuadas 72 

no final do ano de dois mil e quatorze pelos doadores. Sra. Roseli apresentou o 73 

pedido da organização CDI sobre a prorrogação do certificado de captação do 74 

projeto “Ler entender e saber” para mais um ano, o qual foi aprovado. Informou 75 

ainda, sobre a devolução no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para a 76 

empresa HAVAN que foi depositado duas vezes o mesmo valor, a plenária 77 

aprovou a devolução. Apresentou ainda o projeto da Fundação Hassis, porém 78 

foi deliberado que este deverá ser enviado para a mesa diretora do CMDCA e 79 

depois encaminhado para plenária. Após a fala da Roseli, a Conselheira Maria 80 

do Carmo falou sobre a participação da Roseli no movimento da criação do 81 

sistema de doação dos recursos incentivados da secretaria, dizendo ser ela 82 

uma das responsáveis, juntamente com o Anderson, que atualmente está 83 

lotado no FloriCriança, pela iniciativa de apresentação de um modelo de 84 

sistema de controle das doações de recursos de Imposto de renda para o 85 

Fundo da Criança. Maria do Carmo mencionou que para o desenvolvimento 86 

desse sistema há necessidade de se fazer com a máxima urgência um 87 
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processo licitatório para contratar a empresa e para isso solicitou aprovação do 88 

CMDCA para utilização dos recursos do FMDCA para contratar a primeira e 89 

segunda etapa do sistema, conforme está previsto no estudo elaborado. Posto 90 

em votação, a plenária deliberou pela aprovação.  Maria do Carmo trouxe ainda 91 

a questão sobre a doação dirigida conforme a resolução 175. Ela comentou 92 

que o artigo 16 desta resolução estabelece que o doador poderá indicar o 93 

projeto que  ele deseja fazer essa doação, informando ao CMDCA e juntando 94 

cópia do comprovante do depósito no Fundo da Criança. Informou que tal 95 

exigência foi seguida por um breve período após a aprovação da Resolução 96 

175, em 2009 do CMDCA, todavia, com a crescente dificuldade de controle que 97 

o FMDCA apresentava para acompanhamento das doações por projeto, devido 98 

a ausência de um sistema de informações, bem como por não dispor de  uma 99 

equipe que pudesse realizar manualmente tais controles, a apresentação do 100 

oficio com a indicação do projeto deixou de ser exigida, passando-se a solicitar 101 

apenas a apresentação do comprovante de depósito da doação. Uma vez que 102 

os dados do depósito eram comprovados através do cruzamento com as 103 

informações contidas no extrato bancário do FMDCA, fornecia-se o recibo de 104 

doação. Esta prática foi seguida por mais de três anos, justamente por não se 105 

dispor de um sistema informatizado que permitisse o registro e controle 106 

confiável das  doações. Informou também, que ao final do ano de 2014, com o 107 

reforço na equipe de profissionais na estrutura organizacional, o FMDCA 108 

retomou a exigência da indicação do projeto, pelo doador, para ser destinado o 109 

recurso, visando cumprir o estabelecido na da Resolução 175  do 110 

CMDCA.Todavia, segundo a Conselheira Maria do Carmo, o FMDCA continua 111 

ainda não possuindo um sistema de informações e controle das doações 112 

confiável,  as entidades continuam não sabendo ainda quanto de recurso tem 113 

disponível no fundo e por essa razão não  sabem ainda quais projetos já tem 114 

recursos captados, se falta ainda captar e quanto de recurso ainda é 115 

necessário captar para completar o valor do projeto e, por essa forte razão, 116 
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ainda não conseguem determinar quais projetos precisam de captação. A 117 

proposta da Conselheira é para que o CMDCA  autorize o  FMDCA a continuar 118 

solicitando apenas a apresentação do comprovante de depósito da doação e 119 

que, uma vez comprovado através do cruzamento com as informações contidas 120 

no extrato bancário do FMDCA, seja fornecido  o recibo de doação.Assim, a 121 

exigência quanto ao  cumprimento no estabelecido no Artigo 16 da Resolução 122 

175 de 09 de dezembro de 2009, do CMDCA, no que tange a  indicação do 123 

projeto pelo doador,  somente passe a vigorar após o FMDCA de um sistema 124 

confiável para gerir o processo de doação e controle de recursos do Imposto de 125 

Renda depositados no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.Esse 126 

assunto foi bastante discutido por vários participantes da plenária e por alguns 127 

conselheiros. Depois de todos os esclarecimentos e intervenções ficou 128 

deliberado que basta a entidade apresentar o comprovante de depósito e 129 

definir junto com o FMDCA a forma como os recursos serão destinados, se  130 

para projeto ou entidade, conforme vinha sendo  feito, até que o FMDCA  tenha 131 

um sistema de doação adequado e seguro.Maria do Carmo informou, também, 132 

que no orçamento da Prefeitura Municipal aprovado pela Câmara para 2015, o 133 

valor de recursos da fonte 80,ou seja, do município, destinado ao FMDCA  será 134 

de R$ 517.400,00, correspondendo praticamente ao total que consta  no Plano 135 

de Aplicação do FMDCA para o ano. Também informou que a comissão de 136 

orçamento e finanças se reunirá na próxima segunda-feira dia 02-03 as 13h30 137 

e assim solicita alguns documentos essenciais para a comissão, a saber: 138 

balancete de julho a dezembro de 2014; levantamento de todas as doações de 139 

2014, cópia dos recibos e se foi enviado aos doadores. E enfatiza novamente a 140 

infraestrutura insuficiente do conselho, e solicita mais uma pessoa para compor 141 

a equipe técnica do CMDCA. Com relação a Comissão informa que  está 142 

formada pelos seguintes conselheiros: governamental Alba e não 143 

governamental Maria do Carmo, Guilherme e como  representante da SEMAS, 144 

Anderson e como colaboradores, Antonio e Rubia. Comissão de 145 
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Acompanhamento aos Conselhos Tutelares: conduzida pela conselheira 146 

Renata, esta solicita a reestruturação da comissão. A nova composição da 147 

comissão ficou assim: conselheiras governamentais Franciele, Taís, Marcia 148 

Agostinho e conselheiras não governamentais Renata, Adriana, Marta Ribeiro. 149 

Informou também sobre a data da próxima reunião, a ser realizada no dia 02-03 150 

as 14h. Em relação a pauta Processo Seletivo dos CT – Eleições esta 151 

comissão ficará a cargo da comissão de acompanhamento aos conselhos 152 

tutelares e será deliberada na reunião do dia 02-03. Ainda solicita a deliberação 153 

da plenária para liberação de recursos para as capacitações aos conselheiros 154 

tutelares previstas nos meses de abril, junho e agosto, o qual foi aprovada por 155 

unanimidade. Comissão de Normas e Monitoramento: Nova composição 156 

definida conselheiros governamentais Roberta, José Henrique, Ana Cristina, 157 

Doria e conselheiros não governamentais Junior, Fabiane, Diogo e foi 158 

deliberado o Sr. Mauricio como colaborador para auxiliar na elaboração do 159 

regimento interno. Comissão da X Conferência dos Direitos da Criança e do 160 

Adolescente: comissão definida conselheiras não governamentais Scheila, 161 

Lisiane e conselheira governamental Marcia Agostinho e como colaboradores 162 

Roseli, Fórum de Políticas Públicas, Conselho municipal da Assistência Social, 163 

Conselho Tutelar e coordenadoria da juventude, este último fazer convite. 164 

Comissão de Políticas Públicas: Composição restruturada conselheiras 165 

governamentais Marcia, Doria e conselheiras não governamentais Carlise, 166 

Renata, Juliane. Encaminhamentos: Foi apresentado ainda sobre algumas 167 

questões da reunião com a secretária da Assistência Social e ficou deliberado 168 

na plenária a elaboração de um documento referendando a secretária sobre a 169 

solicitação da data limite dos repasses dos recursos nos convênios. Decidiu-se 170 

também em solicitar a presença do ministério público nas plenárias do CMDCA. 171 

E por fim a conselheira Renata comentou sobre as datas das comissões 172 

temáticas, previstas pelo regimento do Fórum de Políticas Públicas, a serem 173 

realizadas nos dias 07/04, 02/06, 04/08 e 06/10. Em seguida a presidente deu a 174 
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reunião por encerrada, agradeceu a presença de todos e todas e mandou 175 

lavrar a presente ata que segue assinada por mim, Renata Machado Pereira 176 

Conselheira de Direito do CMDCA. Florianópolis, 25 de fevereiro de 2015.  177 


