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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, 1 

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

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

Ordinária os(as) seguintes Conselheiros(as) de Direitos: Anderson Santos de 4 

Abreu (Secretaria Municipal de Assistência Social); Antonio Silva Junior (Centro 5 

Cultural Escrava Anastácia); Arony Silva Cruz Paiva (Associação Comunitária 6 

Amigos de Jesus); Daiana Ramos (Centro de Integração Empresa Escola de 7 

Santa Catarina); Diogo Augusto Federizzi Schardosin (Irmandade do Divino 8 

Espírito Santo); Guilherme dos Santos Murara (Fundação CASAN); Lisiane 9 

Bueno da Rosa (Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina); 10 

Márcia Sueli Del Castanhel (Secretaria Municipal de Saúde); Maria do Carmo 11 

Silveira Pereira (Centro de Apoio à Formação Integral do Ser); Natália Alves dos 12 

Santos (Fundação Municipal de Esportes); Renata Machado Pereira (Instituto 13 

Comunitário da Grande Florianópolis); Roberta Garcia de Almeida (Fundação 14 

Cultural Franklin Cascaes); Scheila Cristina Frainer Yoshimura (Associação 15 

Comunitária Amigos de Jesus). Estiveram presentes também: Adriana Salasario 16 

(FHILHOS); Adriana Sampaio (SEST/SENAT); Alessandra B. da Silva 17 

(Transmissão da Cidadania e do Saber); Alessandra Camargo (AEBAS); Ana 18 

Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Antônio Ervino Hammes 19 

(Colaborador CMDCA); Camila Cozer (SOALE); Daniela  M. Morais (UNIVALI); 20 

Emerson Assis de Souza (Casa São José); Fernando Sebra (GTCC); Heitor 21 

Blum S. Thiago (CDI/SC); Marcos Molinari (Associação Horizontes); Larissa 22 

Gerônimo (IGK); Luciano von Frühauf (CMDCA); Maurício Aurélio dos Santos 23 

(Casa Lar Luz do Caminho); Mariana Dias Teixeira (CMDCA); Maristela Toledo 24 

Soares (SEEDE); Neide Cardoso (CDI/SC); Paloma Schutel (AHESC); Priscilla 25 

de Oliveira (Conselho Tutelar Continente); Rodrigo N. Lisboa (FMDCA); Roseli 26 

Pereira (FMDCA); Samira Revael (Lar Fabiano de Cristo); Semíramis Celeste B. 27 

Pintado (Conselho Tutelar Norte); Simone V. de Azambuja (SERTE); Suellen 28 

Goulart (Associação Saúde Criança Florianópolis); Vanessa Palomeque (APAE). 29 
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A plenária foi coordenada pela conselheira Lisiane, presidente do CMDCA, que 30 

solicitou a Renata Machado Pereira da Silva para secretariar a plenária. Em 31 

seguida ela abriu os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presença de 32 

todos os participantes, que fizeram as suas apresentações individuais. Mostrou a 33 

Pauta da reunião para apreciação e deliberação: 1) Apresentação dos 34 

presentes; 2) Leitura e aprovação da ordem do dia e aprovação da ata da 35 

plenária de maio de 2015; 3) Momentos das Comissões: Comissão de 36 

Finanças e Orçamento: Parecer e Resolução da comissão para a prestação de 37 

contas do FMDCA 2014. Comissão de Avaliação e Acompanhamento de 38 

Projetos do FMDCA: Parecer e Resolução CEAFIS; Parecer e Resolução IGK; 39 

Parecer e Resolução HORIZONTES; Parecer e Resolução CDI/SC; Parecer e 40 

Resolução Casa dos Girassóis; Parecer e Resolução CMDCA; Resolução Saldo 41 

Remanescente. Comissão de Normas e Monitoramento: Alteração da 42 

Resolução nº 175 CMDCA; Parecer e Resolução CEAFIS; Parecer e Resolução 43 

CEDEP; Parecer e Resolução LFC; Parecer e Resolução FUCAS; Parecer 44 

Resolução SAG; Parecer e Resolução Dom Orione. Comissão da Conferência 45 

Municipal: Informes da comissão e convite para a pré-conferência. 4) 46 

Assuntos Gerais. E em seguida foi solicitado inclusão na pauta sobre a 47 

discussão da redução da maioridade penal e fala dos conselheiros tutelares. A 48 

conselheira Scheila solicitou o adiantamento da pauta da Comissão da X 49 

Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inicia sua fala 50 

dizendo que tinha ficado chocada com a posição da VEJA de apoiar a redução 51 

da maioridade penal. Diante do fato, escreveu para a revista que publicou sua 52 

carta na integra sobre seu posicionamento contra a Não Redução da Maioridade 53 

Penal. Também comentou sobre as retiradas dos outdoors das casas de strip-54 

teases na cidade de Florianópolis e região, ação realizada pelo Ministério 55 

Público, porém lembra também da ação que o CMDCA fez no ano de 2013. Já 56 

em relação à conferência municipal, divulga que os adolescentes estão tendo 57 

uma participação assídua e efetiva na elaboração da Conferencia Municipal que 58 
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vai ocorrer nos dias 12 e 13 de agosto de 2015, na Assembleia Legislativa. 59 

Comunica que na próxima terça-feira dia 30-06 acontecerá o CMDCA em 60 

parceria com ICom promoverá a Pré-Conferencia para os adolescentes, no 61 

CIEE. Ainda, conselheira Scheila solicita a recomposição desta comissão, que 62 

fica definida: conselheiros não governamentais Scheila, Lisiane, Arony, 63 

Guilherme e conselheiros governamentais Natalia, Aline. Em relação a 64 

participação dos adolescentes no CMDCA a presidente Lisiane considera de 65 

extrema importância e informa que poderá ser uma ação posterior a 66 

Conferencia. Dando continuidade à pauta, foi apresentada a ata da plenária de 67 

maio de 2015 a qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou para a 68 

pauta resolução “ad referendum” da autorização da viagem dos conselheiros 69 

de Direitos para capacitação do processo eleitoral do conselho tutelar em 70 

Cuiabá, informa que não aconteceu devido ao curto tempo para liberar recursos 71 

para as compras das passagens aérea e diárias. Em seguida passou-se a 72 

Comissão de Finanças e Orçamento: A conselheira Mª do Carmo informa que 73 

atualmente a composição desta comissão está formada somente pelos 74 

conselheiros da sociedade civil Guilherme e a mesma, e tem como 75 

colaboradores Antônio e dois representantes do Conselho Regional de 76 

Contabilidade. Esclarece que mesmo sem a representação dos conselheiros 77 

governamentais a comissão tem mantido as datas das reuniões e o trabalho. A 78 

secretária executiva Roseli aponta a participação da Aline como conselheira de 79 

direito, mas Mª do Carmo e o colaborador Antônio adverte a participação dela 80 

como conselheira, por causar conflito de interesse. Contudo, registram o 81 

excelente trabalho que a contadora Aline vem realizando.  A conselheira Mª  do 82 

Carmo anuncia que a comissão elaborou o parecer de prestação de contas do 83 

Fundo Municipal da infância e Adolescência – FMDCA 2014, por solicitação do 84 

tribunal de contas. Elucida que a elaboração do parecer não interfere na 85 

aprovação, uma vez que a comissão é auxiliadora das plenárias, as plenárias 86 

são compostas por conselheiros governamentais e não governamentais, e é 87 
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quem delibera. A presidente Lisiane solicita a recomposição imediata da 88 

comissão, porém nenhum conselheiro governamental presente se manifestou. O 89 

coordenador da casa lar Luz do Caminho Mauricio reforça a recomposição da 90 

comissão e salienta que a plenária é soberana. A presidente Lisiane sugere 91 

também um parecer jurídico sobre as implicações da não participação dos 92 

conselheiros governamentais nas comissões, porém neste momento podemos 93 

fazer a leitura do parecer e colocar em votação. O colaborador Antônio inicia a 94 

leitura do parecer, que encontra em anexo a esta ata. Conforme a conselheira 95 

Mª do Carmo, ainda não conseguimos chegar aos valores reais sobre o saldo 96 

remanescente, visto que ele é composto pelos 15% dos projetos captados, bem 97 

como das doações diretas feitas ao fundo. Ainda ressalta que a equipe técnica 98 

do FMDCA vem trabalhando nisto com afinco. Após a leitura do parecer de 99 

prestação de contas do FMDCA recomenda-se: a) Elaborar anualmente os 100 

Planos de Ação, conforme estabelecem as normas vigentes; b) Melhorar a 101 

estrutura funcional e organizacional do CMDCA, visando aumentar a capacidade 102 

de captação e aplicação de recursos do FMDCA; c) Propor a alteração da lei que 103 

criou o FMDCA, visando assegurar uma adequada participação por parte do 104 

Município, mediante o estabelecimento de um percentual mínimo sobre a receita 105 

a ser destinado para o Fundo; d) Aplicar os recursos do FMDCA observando a 106 

legislação vigente, recomenda-se ainda solicitar à Prefeitura a devolução ao 107 

FMDCA dos valores pagos indevidamente; e) Envidar esforços para que o gestor 108 

disponibilize um eficiente sistema de informações e controle das doações, bem 109 

como dotar o CMDCA e FMDCA de uma estrutura organizacional adequada para 110 

possibilitar a melhoria dos processos, conferindo maior eficiência, legalidade, 111 

credibilidade e transparência na aplicação dos recursos do FMDCA, às ações do 112 

CMDCA e, também, das ações do governo municipal; f) Providenciar a 113 

unificação das contas bancárias e do CNPJ, visando facilitar a contabilização, 114 

controle e acompanhamento do fluxo dos recursos; g) Solicitar ao gestor do 115 

Fundo os esclarecimentos necessários acerca da aquisição, localização e 116 
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composição detalhada de bens imóveis e móveis do FMDCA; h) Solicitar ao 117 

gestor do Fundo o encaminhamento ao CMDCA das informações relativas aos 118 

doadores, entidades/projetos beneficiados, em atendimento a resolução 175 do 119 

CMDCA, bem como dar publicidade da aplicação dos recursos, com respectivas 120 

ações financiadas, em atendimento ao art. 260, I, do lei nº 12.594. Por fim o 121 

parecer da comissão é de opinião que os registros e demonstrações contábeis 122 

espelham a documentação examinada a apresentam adequadamente, de 123 

acordo com as práticas contábeis adotadas, a posição do FMDCA referente ao 124 

exercício 2014, recomendando a sua aprovação com as devidas ressalvas 125 

quanto à aplicação dos recursos, destacadas acima, notadamente as expressas 126 

nos itens g e h, ressaltando a importância de atendimento às recomendações. A 127 

conselheira Mª do Carmo põe em votação se os conselheiros de direitos estão 128 

de acordo com o parecer lido sobre os recursos utilizados do FMDCA do ano de 129 

2014. O conselheiro Anderson discorre sobre o regimento interno do CMDCA em 130 

seu Art 25. Parágrafo único: “As Comissões Temáticas de que trata o caput 131 

deste artigo, terão, obrigatoriamente, em sua composição, pelo menos um 132 

representante dos órgãos Governamentais e um das Entidades Não-133 

Governamentais”. Demonstra que se abrirmos procedência poderemos ter 134 

problema lá na frente. A conselheira Lisiane aplica dois encaminhamentos, 135 

primeiro sobre a deliberação do parecer e o outro sobra a validade do mesmo, 136 

devido à ausência dos conselheiros  governamentais na comissão. A conselheira 137 

Mª do Carmo enfatiza que a plenária é quem delibera. Durante esse período de 138 

deliberação aconteceu um momento de discussão entre o convidado Mauricio e 139 

o conselheiro Anderson. A presidente Lisiane assume a fala e encaminha para 140 

plenária deliberar sobre duas questões: 1º se a comissão tem validade uma vez 141 

que não tem participação governamental. Momento de votação: 10 (dez) votos a 142 

favor e 1 (um) voto não favorável, pelo conselheiro Anderson. Adiante coloca em 143 

apreciação a Resolução nº 474, que dispõe sobre a aprovação do parecer da 144 

prestação de contas do FMDCA 2014, a qual foi aprovada por unanimidade. Já 145 
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sobre os saldos na conta do FMDCA Mauricio questiona. Em seguida passou-se 146 

para a Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Projetos do FMDCA 147 

quando a  Secretária Executiva do FMDCA, Roseli, apresenta os pareceres dos 148 

projetos e faz a leitura das seguintes resoluções referentes aos mesmos: 149 

Resolução nº 465 que dispõe sobre a aprovação, emissão de certificado de 150 

captação e respectiva liberação dos recursos captados através do Fundo 151 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o projeto “Educação 152 

Profissional na Perspectiva do Ser Integral”, sob a responsabilidade do Centro 153 

de Apoio à Formação Integral do Ser – CEAFIS; Resolução nº 466 que dispõe 154 

sobre a aprovação, emissão de certificado de captação e respectiva liberação 155 

dos recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 156 

Adolescente para o projeto “Apoio ao Programa Educação Integral para a 157 

Inclusão Social de Criança e Adolescentes”, sob a responsabilidade do Centro 158 

de Apoio à Formação Integral do Ser – CEAFIS; Resolução nº 467 que dispõe 159 

sobre a aprovação, emissão de certificado de captação e respectiva liberação 160 

dos recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 161 

Adolescente para o projeto “Programando o Futuro”, sob a responsabilidade da 162 

Associação Horizontes; Resolução nº 468 que dispõe sobre a aprovação, 163 

emissão de certificado de captação e respectiva liberação dos recursos captados 164 

através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o 165 

projeto “Sistema de Gestão de Informações e do Fundo Municipal dos Direitos 166 

da Criança e do Adolescente”, sob a responsabilidade do Conselho Municipal 167 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis; Resolução nº 470 168 

que dispõe sobre a renovação do certificado de captação e respectiva liberação 169 

dos recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 170 

Adolescente para o projeto “Apoio à Educação do Ser em Situação de Risco 171 

Social – Projeto de Educação no Contra Turno Escolar 2ª Etapa”, sob a 172 

responsabilidade da entidade A Casa dos Girassóis; Resolução nº 475 que 173 

dispõe sobre a aprovação, emissão de certificado de captação e respectiva 174 
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liberação dos recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da 175 

Criança e do Adolescente para o “Projeto Fênix”, sob a responsabilidade do 176 

Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina – CDI/SC. Em 177 

seguida todas as resoluções lidas foram aprovadas. Em seguida passou-se a 178 

Comissão de Normas e Monitoramento onde foram lidos os pareceres e suas 179 

respectivas resoluções: Resolução nº 462 que dispõe sobre a emissão do 180 

certificado de inscrição do programa “Aprendiz Integral”, sob responsabilidade da 181 

entidade Lar Fabiano de Cristo; Resolução nº 463 que dispõe sobre a emissão 182 

do certificado de inscrição do programa “Oficina de Judô”, sob responsabilidade 183 

da entidade Centro de Educação e Evangelização Popular – CEDEP; 184 

Resolução nº 464 que dispõe sobre a emissão do certificado de renovação de 185 

registro da entidade Centro de Apoio à Formação Integral do Ser – CEAFIS e 186 

certificado de renovação de inscrição do programa “Apoio à Formação Integral 187 

do Ser”; Resolução nº 471 que dispõe sobre a emissão do certificado de 188 

renovação de registro da entidade Fundação CASAN – FUCAS e certificados de 189 

renovação de inscrição do “Programa de Capacitação” e do programa 190 

“Campeões nas Quadras e na Vida”; Resolução nº 472 que dispõe sobre a 191 

emissão do certificado de renovação de registro da entidade Sociedade Alfa 192 

Gente e certificado de renovação de inscrição do programa “Casa da Criança e 193 

do Adolescente do Morro da Caixa”; Resolução nº 473 que dispõe sobre a 194 

emissão do certificado de renovação de registro da entidade Obras de 195 

Assistência Social Dom Orione de Capoeiras e certificado de renovação de 196 

inscrição do “Programa Sócio Educativo”. Em seguida todas as resoluções foram 197 

aprovadas. A as aprovações a conselheira Roberta solicita apoio dos 198 

conselheiros de direitos para fazer mutirão para visitar as organizações que 199 

atendem crianças e adolescentes que estão em fila de espera para serem 200 

contempladas com o registro ou renovação. A conselheira Lisiane e Anderson se 201 

colocam a disposição para ajudar. Conselheiro Diogo se manifesta sobre a 202 

impossibilidade de não participar em alguns momentos desta comissão. A 203 
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conselheira Natalia também se coloca à disposição. A presidente Lisiane explica 204 

que será repassado um e-mail para as entidades se manifestarem em relação a 205 

renovação de registro no CMDCA. Devido ao adiantado da hora propõe-se que a 206 

discussão da Resolução nº 175 seja feita na plenária seguinte. Em seguida 207 

passou-se a Comissão Políticas Públicas quando a conselheira Renata  pede 208 

colaboração dos demais conselheiros para compor a comissão. Ficou-se 209 

definido que os participarão da referida Comissão a conselheira governamental 210 

Márcia e as conselheiras não governamentais Renata, Carlise e Arony. 211 

Comissão Acompanhamento e Assessoramento dos conselhos Tutelares: 212 

A conselheira Marcia também solicita a recomposição da comissão. Fica 213 

definido: conselheiros governamentais Marcia, Anderson e conselheiros não 214 

governamentais Renata. A Conselheira Tutelar Semíramis anuncia que os 215 

conselheiros estão realizando capacitações mensais, uma vez que o CMDCA 216 

não está providenciando. O conselheiro Diogo explana acerca da votação do dia 217 

30/06 em relação à redução da maioridade penal e convida que o CMDCA se 218 

manifeste contra a não redução. Foi levado para votação e todos os 219 

conselheiros aprovaram. Último informe dado pela presidente é que as provas 220 

do processo seletivo conselho tutelar já estão prontas. A secretária do FMDCA 221 

Roseli relata que os recursos da empresa Tractebel já estão disponíveis para as 222 

entidades contempladas. Em seguida a presidente deu a reunião por encerrada, 223 

agradeceu a presença de todos e todas e mandou lavrar a presente ata que 224 

segue assinada por mim, Renata Machado Pereira Conselheira de Direito do 225 

CMDCA. Florianópolis, 25 de junho de 2015. 226 


