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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
SETEMBRO 2015 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quinze horas, 1 

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

Santa Catarina – CIEE/SC estiveram presentes os seguintes conselheiros de 3 

direitos: Adriana Kincheski Bunn (Centro Cultural Escrava Anastácia); Anderson 4 

Carlos Santos Abreu (Secretaria Municipal de Assistência Social); Antonio Silva 5 

Junior (Centro Cultural Escrava Anastácia); Carlise Führ (Irmandade do Divino 6 

Espírito Santo); Carolina Pereira Machado (Fundação Municipal de Esportes); 7 

Dória Conceição de Moraes Vicente (Secretaria Municipal de Educação); Juliane 8 

Soares Feubach (FUCAS); Renata Machado Pereira (Instituto Comunitário 9 

Grande Florianópolis), Roberta Garcia de Almeida (Fundação Cultural Franklin 10 

Cascaes) e Scheila Cristina Frainer Yoshimura (Associação Comunitária Amigos 11 

de Jesus). Estiveram presentes também: Adriana de França (ISBET); Adriana 12 

Salasario (FHILHOS); Alessandra Camargo (AEBAS); Alessandra da Silva 13 

(Transmissão da Cidadania e do Saber); Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio 14 

Paludo); Barbara de Alconde (CLLC); Camila Cozer (SOALE); Catia Bruncheli (Lar 15 

Fabiano de Cristo); Cária Helena Vieira (IPB); Daniella Scheidt (CCMPen); 16 

Dionéia Berny (ASGF); Eliane de Veiga (SME); Elisabete Galvão (IDES); Inaiara 17 

Walke (Associação Saúde Criança); Juliane Silveira (IPB); Karin Cassner (ASAS); 18 

Leila Mota (Novo Alvorecer); Luciano von Frühauf (CMDCA); Luzia Barreiros 19 

(Casa dos Girassóis); Maria Isabel Capella (CMDCA); Roberto Borba (CCMPen); 20 

Simone de Jesus (OASDOCA); Simone V. Azambuja (SERTE); Thais Müller 21 

(CLLC); Thiciara Matuazzi (IPC) e Thuane Salgado (FUCAS). A Plenária começou 22 

às 15 horas, solicitando a autorização de todos para gravar a reunião, ninguém se 23 

opôs. Todos se apresentaram. A vice-presidente Dória deu boa tarde a todos e 24 

justificou a ausência da presidente Lisiane, pois, está viajando. Anderson justificou 25 

a falta da Conselheira Roseli. Foi acrescentado à pauta o Parecer e resolução 26 

Associação Saúde Criança. Dória relembrou do processo unificado do processo 27 

seletivo de conselheiro tutelar e lamentou que não houve participação de todas as 28 
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entidades nas apresentações dos candidatos no dia 21 de Setembro e relembrou 29 

as etapas do processo que já ocorreu. Lembrou que a votação será no dia 04 de 30 

outubro e fez-se a separação dos locais de votação: Norte, Sul, Continente e 31 

Centro. A mesma convidou a todos para apuração da eleição no IEE. A 32 

conselheira tutelar Olga pediu materiais para que o processo seja divulgado, pois 33 

a população em geral não tem conhecimento do evento. Dória explicou que foram 34 

trazidos cartazes e folders para entregar, mas ainda disse que era necessário 35 

maior quantidade. Roberto Borba, da Casa da Criança do Morro da Penitenciária, 36 

relatou que está recebendo materiais referentes aos candidatos. Dória deixou 37 

claro que cada pessoa pode votar em até 20 pessoas. Referente à pauta, 38 

começou pela Comissão de Normas e Monitoramento. Anderson explicou que 39 

realizaram visitas nas entidades que se inscreveram para ter o registro no 40 

Conselho. Disse que teve dificuldade em relação ao carro, pois a secretaria está 41 

com problema nesse âmbito. Fez a leitura da análise da AFICAF, que registrou a 42 

entidade e o programa, e o parecer foi favorável ao registro da entidade e 43 

inscrição do programa com validade de três anos. Leu a resolução de nº 483  44 

que resolve aprovar a emissão do certificado de inscrição e de registro. Roberta 45 

disse que a Camerata irá se apresentar no Rock in Rio e que é um trabalho de 46 

grande relevância. Adriana perguntou se essas aulas são gratuitas. Anderson 47 

disse que sim, que nesse projeto são gratuitas, e que a entidade está aberta para 48 

trabalhar com convênios. Anderson leu o parecer do Instituto Pais e Bebês, e 49 

deixou aberto para que todos que tivesses dúvidas em qualquer projeto para que 50 

perguntassem. Parecer foi favorável, pois realiza atividades de relevância para o 51 

município, ao registro da entidade e do projeto Assistência Psicológica a Crianças 52 

adolescentes e famílias em situação de perinatalidade e leu sua resolução de nº 53 

484. Leu-se o parecer do Instituto Brasileiro Pró Educação, Trabalho e 54 

Desenvolvimento que foi favorável ao registro da entidade e inscrição do 55 

programa de estágio e leu sua resolução nº 485. Anderson leu o parecer da 56 

Associação Cultural Sul da Ilha e  Projeto: A escola vai até o Circo da Dona Bilica, 57 

que foi favorável e leu sua resolução de nº 490. Roberta referendou que este 58 

trabalho é importante e sério e fica feliz que o CMDCA tenha aprovado este 59 

projeto. Leu o parecer da Associação de Surf da Armação e Matadeiro – ASM 60 
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com o projeto Drop do Bem, que foi favorável e leu sua resolução de nº 491. 61 

Todos aprovados pela plenária. Dória relatou que são realizadas visitas em todos 62 

os programas pra ver realmente o que está acontecendo, fiscalizando. Anderson 63 

começou ler a pauta da Comissão de Projetos. O primeiro parecer é do Instituto 64 

Guga Kurten com o Programa de Curso de Capacitação para Cuidadores 65 

Terapêuticos de crianças e Adolescentes, que foi favorável. Foi aprovado pela 66 

plenária. Leu-se o parecer do Instituto Guga Kurten com o programa de Esporte e 67 

Educação Campões da Vida que é favorável. Aprovado pela plenária. Leu-se o 68 

parecer da Associação Comunitária Amigos de Jesus com o Projeto Político 69 

pedagógico, que foi favorável. Aprovado pela Plenária. Leu-se o parecer da 70 

Secretaria Municipal da Educação com o projeto de impressão e distribuição do 71 

livro “O voo da Pandorga Magica”, que foi favorável. Eliane, autora do livro, pediu 72 

a palavra para explicar a história do livro, bem como relatou que muitas escolas 73 

pediram esse livro e agradeceu a oportunidade. Anderson disse que acompanhou 74 

o projeto junto a ela e disse que é um projeto de relevância. Aprovado pela 75 

plenária. Leu-se o parecer da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 76 

Cascaes com o projeto de Formação de Públicos para as Artes, que foi favorável. 77 

Doria disse que o projeto passou pela mesa diretora que questionou que a 78 

Secretaria de Educação tem um projeto similar, mas que poderiam ser feitos em 79 

parceria, entrando num consenso dando a sugestão de que o projeto retornasse 80 

para a Franklin para que entrasse em contato com a Educação. Maria do Carmo 81 

perguntou como seria feito isso enquanto Comissão, para que seja sempre feito 82 

um contato com a as parcerias com demais secretarias. Anderson sugeriu que 83 

desse o parecer, sugerindo ainda para que entrasse em contato para realizar 84 

parcerias, mas que não é uma atribuição da comissão. Roberta concordou com o 85 

Anderson que não cabe à comissão alterar o projeto. Dória expressou sua 86 

preocupação enquanto à evolução dos projetos para que sejam cada vez 87 

melhores, e é essa a intenção. Renata deixou claro que a plenária tem que votar 88 

enquanto projeto. Roberta explicou mais sobre o projeto e disse que houve uma 89 

preocupação com isso e passará pela Secretaria de Educação e que é favorável 90 

ao projeto. Foi aberta a votação e foi favorável com apenas um voto contra 91 

(Doria). Leu-se o parecer da Casa Lar Luz do Caminho com o Projeto Energias 92 
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Renováveis – Cuidando da Infância para o Futuro do Planeta, sendo favorável. 93 

Aprovado pela Plenária. Anderson explicou como se faz o cálculo da retenção pro 94 

fundo. Anderson explanou sobre o Projeto de Inclusão da Casa da Criança que 95 

disse que a solicitação de readequação veio depois do período de conveniamento, 96 

que é um caso omisso sendo passado questionado à plenária sobre tal caso 97 

conforme Art. 21 da Resolução 175 do CMDCA. Maria do Carmo disse que 98 

conforme secretário é possível. A Plenária foi favorável a readequação, assim 99 

sendo aprovado. Anderson explicou sobre a entidade Saúde criança que fez 100 

captação junto a Tractcebel antes de ter sido aprovado o projeto, falou que na 101 

última plenária foi solicitado para que enviasse ao jurídico que disse que a 102 

plenária deveria decidir. A representante da entidade disse que é um projeto de 103 

continuidade e que na época não tinha noção, pensando que poderiam juntar tudo 104 

em um convênio, e foi aí que descobriram que houve uma doação anterior. Foram 105 

feitos questionamentos sobre o projetos pelas conselheiras Scheila e Maria do 106 

Carmo. Scheila lembrou das datas dos Fóruns. Adriana deixou claro que aqui nos 107 

votaremos no projeto, e não na presença dos fóruns. Anderson lembrou que é 108 

necessário fazer uma resolução ad referedum que aprova a utilização do recuso 109 

para entidade. Aprovado pela plenária. Anderson falou sobre o saldo 110 

remanescente de 2014 que teve 23 entidades inscritas e apenas 20 foram 111 

aprovadas, e a publicação final será na segunda feira. Três entidades não foram 112 

aprovadas: GAPA, que não entregou toda documentação; GTCC, não priorizou o 113 

atendimento a crianças e adolescentes bem como não colocou a faixa etária 114 

atendida; IDES, que não entregou toda documentação. Scheila disse de que no 115 

caso da IDES e GAPA, por ser acolhimento, as entidades não concorreram com 116 

outras, já seriam contempladas e que  isso deveria ser pensado. Anderson falou 117 

que isso não deveria ser discutido pois está no edital. Anderson ainda falou que 118 

11 entidades enviaram projetos sendo que apenas 10 podem ser contempladas, 119 

ou seja uma ficaria de fora. Discutiu-se então se haveria possibilidade de – como 120 

duas garantidas foram indeferidas, poderiam discutir a contemplação. Das Casas 121 

de Acolhimento sobraria 50 mil, para ser dividido com sete entidades da área (alta 122 

complexidade/acolhimento). Adriana disse que se for dividido entre as entidades  123 

seriam muito pouco. Renata disse como foram duas que não entregaram os 124 
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documentos, seriam 50 mil dividido e disse que não é pouco. Scheila sugeriu 125 

então 25 mil para essa entidade que não entraria e os outros 25 mil divididos entre 126 

as casas de acolhimento. Beth da IDES disse que entrou com recurso com os 127 

documentos que faltavam e com justificativa da ausência dos ofícios e disse que a 128 

resposta do ofício disse apenas que não foi aceito. Anderson disse que não cabe 129 

recurso nesse sentido. Renata afirmou que realmente nesses casos não cabe 130 

recurso. Maria do Carmo disse que existe um edital e deve ser cumprido, para que 131 

seja mais justo possível, e ainda expôs que na análise é muito difícil ver que 132 

apenas um ofício não deixa entidade participar, mas é necessário seguir o edital, a 133 

legalidade. Todas as entidades presentes concordam com a sugestão da Scheila, 134 

sendo 25 mil contemplado para a entidade concorrente que ficaria de fora e os 135 

outros 25 mil divididos entre as  sete casas de acolhimento, que deverão enviar 136 

novo plano de Trabalho para aplicação de recurso. Aprovado pela plenária. 137 

Anderson leu quais entidades que foram contempladas, que será publicado da 138 

segunda feira. Dória disse que é necessário mais pessoas ter conhecimentos 139 

sobre as documentações. Renata disse que em Abril/Maio foi delegada para uma 140 

comissão do Itaú de um valor de 30 mil, entretanto quando foi entregue o projeto 141 

era para apoiar projetos da Secretaria da Assistência Social, diante disso disse 142 

que está pedindo ao CMDCA e ao FIA se pode ser direcionado às entidades. 143 

Pediu para que fosse colocado em ata que não houve nenhuma resposta de tais 144 

solicitações. Anderson disse que não foi feito o pedido oficialmente. Renata 145 

relatou que encaminhou e-mails e que a ideia era fazer um edital e que está 146 

parado por isso. Anderson declarou ficar responsável para ter a resposta. Maria 147 

do Carmo pediu para que se formalize à comissão Especial do Projeto Itaú. 148 

Renata, Scheila, Anderson, se prontificaram a formar esta comissão. Scheila disse 149 

que terá um encontro internacional sobre acolhimento de crianças e adolescentes 150 

de 9 a 11 de Novembro em SP. Perguntou se há a possibilidade de recursos via 151 

FIA para levar 11 representantes de Casas de Acolhimento – governamental e 152 

não-governamental, contemplando hospedagem, inscrição, e passagem. Maria do 153 

Carmo disse que é necessário encaminhar pessoas que tenham influencia na 154 

entidade, ou seja, estipular critérios para encaminhar os participantes, bem como 155 

o valor que seria gasto. Scheila questionou se a mesa diretora pode decidir sobre 156 
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esta participação. Seria feito pelo saldo remanescente do FIA. Doria falou que tem 157 

que encaminhar governamentais e não governamentais. Anderson disse que abre 158 

precedentes e que existe uma legislação a ser seguida, se seria contemplado aos 159 

conselheiros ou entidades. Maria do Carmo disso que tem no plano de aplicação 160 

de recurso aprovado pelo conselho para entidades também. Solange sugeriu que 161 

a plenária decidiria. Anderson lembrou que isso não cabe a plenária, pois não é 162 

caso omisso. Maria do Carmo sugeriu para que traga as resoluções às plenárias. 163 

Doria disse que deve-se encaminhar ao jurídico para parecer. Renata ressaltou 164 

que não há Conselheiro de Direito para participação no dia da eleição do 165 

Conselheiro tutelar. Roberta disse que não poderá por compromisso da Franklin. 166 

Maria do Carmo de prontificou a participar Doria relembrou que houve uma 167 

conferência pois todos os conselheiros se envolveram, e que agora só ela, 168 

Renata, Adriana e Lisiane estão participando. Disse também que lamenta essa 169 

falta de participação. Scheila sugeriu escala. Renata disse que é necessário 170 

primeiramente as pessoas se colocarem à disposição. Larissa disse que seria 171 

disponibilizada agenda para as visitas, entretanto não foi. Doria disse que não 172 

houve tempo para ver as questões de Normas e Monitoramento e disse que após 173 

a eleição será feito reunião e decidido as datas. Representante da AEBAS fez o 174 

convite de um evento de comemoração de 60 anos da entidade. Dória agradeceu 175 

a participação de todos e deu-se encerrada a plenária e mandou lavrar a presente 176 

ata que segue assinada por mim, Maria Isabel Lisboa Capella, Secretária 177 

Executiva CMDCA, Florianópolis, 26 de Setembro de 2015. 178 




