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Aos vinte e um dia do mês de julho 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 

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

Bunn (Centro Cultural Escrava Anastácia); Anderson Carlos Santos de Abreu 5 

(Secretaria Municipal de Assistência Social); Arony Silva Cruz Paiva 6 

(Associação Comunitária Amigos de Jesus); Diogo Augusto Federizzi 7 

Schardosin (Irmandade do Divino Espírito Santo); Dória Conceição de Moraes 8 

Vicente (Secretaria Municipal de Educação); Lisiane Bueno da Rosa (Centro de 9 

Integração Empresa Escola de Santa Catarina); Marta Conceição Silva Ribeiro 10 

(Centro de Apoio à Formação Integral do Ser); Renata Machado Pereira Silva 11 

(Instituto Comunitário Grande Florianópolis) e Roberta Garcia de Almeida 12 

(Fundação Cultural Franklin Cascaes). Estiveram presentes também  Aghata 13 

Gonsalves (UDESC/ESAG); Alessandra B. da Silva (Transmissão da Cidadania 14 

e do Saber); Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Angela Imbrósio 15 

(APAE Florianópolis); Daniela Martini Morais (UNIVALI); Daniella A. Scheidt 16 

(Casa da Criança e do Adolescente do Morro da Penitenciária); Elaine Souza 17 

(ASGF); Elizabeth Meira Heyse (Conselho Tutelar Sul); Emerson Assis de 18 

Souza (Casa São José); Larissa L. Gerônimo (IGK); Luciano von Frühauf 19 

(CMDCA); Mariana Dias (CMDCA); Mônica Cabral (CEDEP); Nilcélia Aparecida 20 

Jerônimo Duarte (Conselho Tutelar Centro); Paloma Schutel (AHESC); Rodrigo 21 

Freitas (Conselho Tutelar Centro); Rodrigo Nascimento Lisboa (FMDCA); 22 

Rosane Rodrigues (AFLODEF); Rozalia Monteiro (AFLODEF); Simone 23 

Azambuja (SERTE). A plenária foi coordenada pela Lisiane, presidente do 24 

CMDCA, que solicitou a mim Renata Machado Pereira da Silva para secretariar 25 

a plenária. Em seguida ela abriu os trabalhos, cumprimentando e agradecendo 26 

a presença de todos os participantes, que fizeram as suas apresentações 27 

individuais. Apresentou a Pauta da reunião para apreciação e aprovação: 1) 28 

Apresentação dos presentes; 2) Leitura e aprovação da ordem do dia e 29 
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aprovação da ata da plenária de junho de 2015; 3) Resolução que aprova a 30 

destinação de recursos para capacitação dos Conselheiros de Direitos; 4) 31 

Solicitação de Secretaria Executiva do CMDCA; 5) Momento das 32 

Comissões – Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Tutelares: 33 

Alterações no Edital no 01/2015 – Processo Seletivo para Conselheiros 34 

Tutelares; Menção honrosa para a Conselheira Tutelar; Resolução que 35 

aprova a compra de livros para os Conselhos Tutelares. Comissão de 36 

Finanças e Orçamento: Deliberação sobre o sistema informatizado de 37 

doações para o FloriCriança; Edital e Resolução Saldo Remanescente 38 

2014 FloriCriança; Temática para projeto Itaú Criança 2015. Comissão de 39 

Normas e Monitoramento: Parecer e Resolução ICom; Parecer e 40 

Resolução Associação Saúde Criança; Parecer e Resolução AFLODEF. 41 

Comissão de Políticas Públicas: Informe sobre a participação da 42 

Comissão na Conferência. Comissão da Conferência Municipal:  Informes 43 

da comissão. 6) Assuntos Gerais. A qual que foi aprovada por todos. Em 44 

seguida foi colocada em aprovação a ata da plenária ordinária do dia 26 de 45 

junho de 2015. A ata foi aprovada, porém, com ressalva, para que as linhas 46 

100, 101, 102 fossem complementadas com mais informações. Adiante, a 47 

presente Lisiane fez a leitura da Resolução nº 481, de 21 de julho de 2015 que 48 

dispõe sobre a liberação de recursos do FMDCA para a realização da 49 

capacitação para conselheiros de Direitos, a ser realizada no dia 02 de 50 

setembro de 2015. As conselheiras Arony e Roberta enfatizaram a importância 51 

da capacitação, e também sugerem que seja um momento de motivação.  O 52 

técnico administrativo do FMDCA, Rodrigo, sugere que na capacitação aborde-53 

se o tema sobre as atribuições dos conselheiros de direitos. Colocado em 54 

aprovação a resolução, a mesma e aprovada por unanimidade. As 55 

Conselheiras também sugeriram os locais SESC Cacupé e a Casa da Memória 56 

para o encontro. Após, prosseguiu para o próximo item de pauta sendo este a 57 

Solicitação de Secretaria Executiva para o CMDCA. Lisiane, presidente do 58 
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CMDCA, explana sobre as dificuldades que o CMDCA e os conselheiros de 59 

direitos estão vivenciando com essa ausência, bem como os encaminhamentos 60 

já tomados por este conselho, porém sem nenhum êxito.  A conselheira Adriana 61 

reforça a dificuldade de trabalhar sem as estruturas mínimas, e sugere que o 62 

CMDCA e o FMDCA parem suas atividades e levamos o caso para o Ministério 63 

Público, e concomitantemente a isso mobilizemos as organizações da 64 

sociedade civil para apoiar a causa. A conselheira Roberta fala que parar as 65 

atividades do CMDCA  é conveniente ao poder público. Marta, conselheira de 66 

direito, sugere que convoque as organizações registradas no CMDCA e 67 

oficializem ao Prefeito por meio de um documento oficial assinado por todas as 68 

entidades. Lisiane novamente informa que o Fórum de Políticas Públicas de 69 

Florianópolis já vem tentando articular uma audiência com o prefeito desde 70 

2014, porém até o momento não foi possível se reunir com o prefeito para 71 

elucidar sobre a real situação da Secretaria Municipal da Assistência Social. O 72 

conselheiro Diogo sugere entrar em contato com Ministério Público e promover 73 

a sensibilização das organizações. A conselheira Adriana solicita retirar sua 74 

proposta apresentada posteriormente sobre o fechamento do CMDCA e 75 

FMDCA. Assim, a proposta para votação é mobilizar as organizações da 76 

sociedade civil e encaminhar um oficio para Ministério Público sobre o 77 

descumprimento da legislação do CMDCA referente ao cargo de Secretária 78 

Executiva e as condições precárias da estrutura física. Aprovado. Em seguida 79 

passou-se aos momentos das Comissões. Comissão de Acompanhamento 80 

aos Conselhos Tutelares: A conselheira Renata, inicia sua fala sobre o 81 

empenho da Conselheira tutelar Olga no preenchimento e no uso do SIPIA, 82 

sendo uma das conselheiras que vem desempenhando com afinco o uso do 83 

sistema. Dando continuidade, apresenta a Resolução que aprova a compra de 84 

livros para os Conselhos Tutelares, sendo 2 livros para cada conselho tutelar 85 

com o seguinte título “Atribuições do Conselho Tutelar” coleção de 4 livro no 86 

valor de R$100,00 e o “ECA Comentado”. Lida a resolução foi aprovada por 87 
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todos. Ainda sobre essa comissão a conselheira Adriana comunica as 88 

alterações realizadas no edital nº 01/2015 – Processo Seletivo para 89 

Conselheiros Tutelares, sobre o a forma do processo de eleição que passou de 90 

votação indireta para direta. A conselheira Doria esclarece os motivos das 91 

devidas alterações no edital e pede compreensão de todos. A Conselheira 92 

Arony menciona para que os currículos dos candidatos aptos ao processo de 93 

eleição sejam divulgados amplamente, bem como a utilização das mídias 94 

sociais. A presidente do CMDCA convoca todos os Conselheiros de direitos 95 

para ajudarem no dia da eleição, que será realizado no dia 04 de outubro de 96 

2015. Comissão de Finanças e Orçamento: A secretaria executiva Roseli 97 

apresenta a deliberação já aprovada pela plenária sobre o projeto informatizado 98 

de doações para o FloriCriança. Contextualiza a seguinte situação: a secretaria 99 

municipal da Assistência Social solicitou ao FMDCA que aguardassem a 100 

secretaria mobilizar recursos para então criar o sistema, porém o CMDCA já 101 

mobilizou o recurso de sua responsabilidade, contudo solicita a aprovação da 102 

plenária para iniciar a execução do sistema, uma vez que é possível já começar 103 

sem os recursos previsto da SEMAS. Plenária aprovou a solicitação. Edital e 104 

Resolução Saldo Remanescente 2014 FloriCriança: O conselheiro 105 

Anderson, mostrou o edital lendo na integra. O edital de seleção pública de 106 

projetos para financiamento no ano de 2015 podem participar as organizações 107 

não governamentais registrada no CMDCA.  Edital aprovado por todos. 108 

Também foi exibida a proposta de alteração da Resolução nº 175 do CMDCA, 109 

que, em seu art 19, parágrafo único, passa a ter a seguinte redação: “Somente 110 

poderão habilitar-se ao saldo as Organizações Não Governamentais 111 

registradas no CMDCA.” Em seguida a proposta foi aprovada. A Conselheira 112 

Renata comunica sobre a situação do Itaú Criança, relata que foi enviado ao 113 

Itaú uma ata de mesa diretora (julho 2014) informando que os recursos do Itaú 114 

2014 serão para investir em projetos relacionados a medidas socioeducativas 115 

da Secretária Municipal Da Assistência Social e junto um projeto feito pelo 116 
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CREAS/SEMAS no valor de R$30 mil. Porém o que foi deliberado em mesa 117 

diretora era em utilizar os recursos do Itaú para investir em projetos 118 

relacionados a medidas socioeducativas de organizações da sociedade civil. 119 

Portanto, solicita a substituição da destinação dos recursos da SEMAS para as 120 

entidades. A plenária concorda com o fato e considera de grande importância 121 

que seja destinado as organizações. Assim a plenária aprova a substituição. Já 122 

sobre a destinação dos recursos do Itaú 2015 a plenária aprovou que os 123 

recursos sejam destinados para os Serviços de Acolhimento das entidades da 124 

sociedade civil. A presidente expõe que a temática “Serviço de Acolhimento” foi 125 

indicação do Fórum de Politicas Publica – Comissão Criança e Adolescentes e 126 

da Juíza da comarca da capital. Comissão de Normas e Monitoramento: O 127 

Conselheiro Anderson faz a leitura dos pareceres da Comissão e suas 128 

respectivas resoluções: Resolução nº  476, que dispõe sobre a emissão do 129 

certificado de renovação de registro da entidade Instituto Comunitário Grande 130 

Florianópolis – ICOM, certificado de renovação de inscrição do “Diagnóstico da 131 

situação das crianças e adolescentes em Florianópolis” e certificado de 132 

inscrição do programa “Apoio para o desenvolvimento institucional de 133 

Organizações da Sociedade Civil – OSCs”; Resolução nº 479, que dispõe 134 

sobre a emissão do certificado de renovação de registro da entidade 135 

Associação Saúde Criança Florianópolis e certificado de renovação de 136 

inscrição do programa “Plano de Ação Familiar – PAF”; Resolução nº 477, que 137 

dispõe sobre a emissão do certificado deregistro da entidade Associação 138 

Florianopolitana de Deficientes Físicos – AFLODEF, e certificado de inscrição 139 

do programa “Basquete sobre rodas na comunidade” e programa “Transporte 140 

Adaptado”. Todas as resoluções foram aprovadas. Os conselheiros Anderson e 141 

Roberta exibiram o cronograma das visitas as instituições para registro e 142 

renovação. Lisiane demanda que seja enviado um comunicado por e-mail as 143 

entidades com registro vencido informando da necessidade de renovação. 144 

Comissão Políticas Públicas: A conselheira Renata convida os conselheiros 145 
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desta comissão a contribuir com a comissão da Conferencia Municipal, que se 146 

reúne todas as terças-feiras no espaço do CIEE. Comissão Conferência 147 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente: A conselheira Lisiane traz 148 

a proposta de alterar a data da conferencia, devido à incerteza da contratação 149 

de alguns serviços e também da reserva do espaço. Conselheira Arony roga a 150 

sugestão de locais. Os presentes na plenária se manifestaram de alguma forma 151 

indicando alguns possíveis locais para a realização da conferencia. A proposta 152 

da nova data ficou para os dias 16 e 17 de setembro. O qual a plenária 153 

aprovou. Assuntos Gerais: Alessandra aproveita o momento e fez a 154 

divulgação do curso manutenção de ar condicionado que estar sendo 155 

promovido pela ONG Cidadania e Transmissão do Saber. Roberta, conselheira, 156 

noticia sobre a inauguração da loja das rendeiras do projeto da Fundação 157 

Franklin Cascaes, que será realizado na quinta-feira dia 23-07 às 10h. A 158 

conselheira Renata informa que no dia 28 de julho, terça-feira, o ICom 159 

promoverá uma conversa sobre os impactos da redução da Maioridade Penal. 160 

Para iniciar a conversa, estão convidados o Advogado da Infância e da 161 

Juventude Enio Gentil Vieira Júnior e o Deputado Federal Esperidião Amin 162 

(PP). Larissa avisa sobre a inscrição do premio IGK, mais informações e o 163 

regulamento as entidades encontram no site. Em seguida a presidente deu a 164 

reunião por encerrada, agradeceu a presença de todos e todas e mandou lavrar 165 

a presente ata que segue assinada por mim, Renata Machado Pereira 166 

Conselheira de Direito do CMDCA. Florianópolis, 21 de julho de 2015. 167 


