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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇAE DOADOLESCENTE 
ATA DE REUNIÃOPLENÁRIAORDINÁRIA 

21 DE OUTUBRO DE 2015 

 
Aos vinte e um dia do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas e dezoito 1 

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

Catarina – CIEE/SC, estiver presentes em reunião plenária ordinária do Conselho Municipal dos 3 

Direitos da Criança e do Adolescente os seguinte Conselheiros de Direitos: Adriana Kincheski 4 

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

(Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS); Carlise Führ (Irmandade do Divino 6 

Espírito Santo – IDES); Caroline Pereira Machado (Fundação Municipal de Esportes – FME); 7 

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

Feubach (Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS); Lisiane Bueno da Rosa 9 

(Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina – CIEE/SC); Maria do Carmo Silveira 10 

Pereira (Centro de Apoio à Formação Integral do Ser – CEAFIS); Renata Machado Pereira da 11 

Silva (Instituto Comunitário Grande Florianópolis – ICOM); Roberta Garcia de Almeida 12 

(Fundação Cultural Franklin Cascaes); Scheila Cristina Frainer Yoshimura (Associação 13 

Comunitária Amigos de Jesus – ACAJE). Estiveram presentes também: Angela Imbrósio 14 

(APAE); Marla Sacco Martins (Conselho Tutelar Continente); Alessandra B. da Silva 15 

(Transmissão da Cidadania e do Saber); Daniella A. Scheidt (CCMPen); Rodrigo Almeida de 16 

Freitas (Conselho Tutelar Centro); Semíramis Celeste Borges Pintado (Conselho Tutelar Norte); 17 

Nicolly Kiotheka de Andrade (Conselho Tutelar Sul); Janet Fontanella (Casa dos Girassóis); 18 

Emerson Assis de Souza (Casa São José); Jaqueline S. Gonçalves (Casa Lar Luz do 19 

Caminho); Roseli Pereira (SEMAS/FMDCA); Rosane Rodrigues (Aflodef); Alessandra Camargo 20 

(AEBAS); Cátia Gamoes Brunecheli (Lar Fabiano de Cristo); Heitor Blum Machado (CDI-SC); 21 

Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artêmio Paludo); Gabriele Minosso (IATEL); Leilah Vieira 22 

(Fundação Hassis), Maria Isabel Lisboa Capella (CMDCA). A presidente do CMDCA, Lisiane, 23 

deu as boas-vindas a todos e questionou se alguém se era contra a gravação em áudio da 24 

plenária. Todos concordaram. Não foi incluído o projeto na Comissão de Avaliação e 25 

Monitoramento “Lugar para ser Feliz” na pauta, entretanto foi passado pela mesa diretora, 26 

portanto, incluído. Incluído na pauta também da comissão Especial da IX Conferencia Municipal 27 

a prorrogação do mandato e aprovação do edital de convocação. Também inclusão na pauta: 28 

participação em seminário internacional de acolhimento, viagem a Brasília – avaliação processo 29 
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seletivo e encaminhamento para falta de representantes governamentais Comissões. Sheila 30 

explanou sobre a Avaliação da IX Conferencia Municipal e sugeriu que fosse criada uma 31 

Comissão para elaborar palestras de variados assuntos para crianças e adolescentes. Roseli 32 

relatou sobre a conferencia regional, parabenizando as crianças que participaram. Adriana, 33 

coordenadora da Comissão Especial do processo seletivo de conselheiros tutelares disse que 34 

está acontecendo as várias etapas ainda, mas que a eleição ocorreu da melhor forma possível, 35 

sabe-se que ainda não é o ideal, mas foi uma eleição limpa, houve denúncias mas a comissão 36 

está averiguando. Ainda agradeceu a participação de quem contribuiu, os conselheiros que 37 

estiveram presentes também. Adriana ainda falou sobre a última etapa, que é a capacitação 38 

que ocorrerá do dia 9 ao dia 13 de Novembro e espera que o próximo mandato dêem 39 

continuidade a este trabalho, que eles sejam capacitados para que não aconteça tantos 40 

problemas que aconteceu este ano. Convidou para a posse que acontecerá no dia 10 de 41 

Janeiro de 2016, que será nacional. Sheila ratificou que a divulgação foi precária em nível 42 

nacional, ela enquanto jornalista tentou de várias maneiras fazer mais divulgação, entretanto as 43 

pessoas não tinham interesse em fazê-la. Adriana disse que tem certeza que daqui a quatro 44 

anos será melhor. A presidente Lisiane parabenizou e agradeceu esta Comissão, bem como os 45 

Conselheiros participantes, mesários, funcionários da SEMAS. Passou-se para o ponto da 46 

Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do FloriCrianca. Anderson leu o parecer 47 

n58 do GTCC do Projeto Transforma que não foi favorável a solicitação da entidade, pois o 48 

projeto não deixou claro a relação do objeto com os serviços previstos pelo plano de trabalho, 49 

plenária de acordo. Parecer n 59, da entidade NAI e projeto 15 Mostra de Cinema Infantil de 50 

Florianópolis que não foi favorável a solicitação da entidade pois levou em seu plano de 51 

trabalho salários previstos muito acima dos praticados pelo mercado, visto que terá uma 52 

abrangência pequena de dias e ficou aquém dos projetos apresentados neste Conselho, 53 

plenária de acordo. Parecer n 60 da entidade Casa dos Girassóis, com o Projeto Apoio a 54 

Educação do Ser em Situação de Risco Social- Projeto de Educação no Contra Turno Escolar 55 

que não foi favorável, pois, foram verificadas inconsistências no plano de investimento. Adriana 56 

colocou a dificuldade de colocar no projeto dos valores de alimentos. Anderson explicou que o 57 

projeto é de prospecção do que vai ser gasto, se for querer substituir alimento por alimentos 58 

não tem problema. Lisiane explanou sobre os pedidos de alimentação, e reforçou a importância 59 

da etapa de planejamento. Alessandra disse que com a explicação do Anderson, ficou 60 

satisfeita, e deixou claro que a flexibilização da alimentação é importante. Anderson disse que 61 

isto está em discussão conforme o projeto como, por exemplo, trocar alimentação por projetor, 62 
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o que não é permitido. Maria do Carmo disse que é necessário saber quanto é gasto em cada 63 

entidade em relação ao projeto, e fazer um anexo dos itens que compõe o valor de alimentação 64 

por exemplo. Plenária de acordo, com abstenção do voto de Adriana, pois não concorda com 65 

valor unitário do alimento, e Anderson, portanto, alterou a redação do parecer. Parecer n 61 da 66 

Entidade Casa dos Girassóis com o Projeto Girassol Musical que não foi favorável, pois, faz-se 67 

necessário especificar o valor unitário para cada um dos instrumentos musicais a seres 68 

adquiridos e a quantidade de meses que cada um dos profissionais irá ser pago como também 69 

discriminar carga horária dos mesmos. Maria do Carmo disse que conhece a lisura da entidade, 70 

bem como os profissionais que lá trabalham, relatou que é um bom projeto e o somatório desse 71 

recurso é bastante considerável, entretanto disse que é um projeto que é oscilante, ora tem 10 72 

participantes, ora tem 3 alunos. Roseli disse concordar com a Maria do Carmo dizendo que não 73 

deve ser o carro chefe da entidade, entretanto falou que vê a diferença desses projetos nas 74 

crianças, em relação a desenvolvimento e cultura, e temos profissionais que querem e 75 

necessitam trabalhar. Juliana, da FUCAS, disse que recebeu doação de violões, e não houve a 76 

aceitação de jovens, e a partir disso perguntam o que eles querem de atividade, sendo 77 

realizado uma pesquisa sobre as mesmas. Maria do Carmo sugeriu que fosse colocado como 78 

projeto piloto. Plenária de acordo com parecer. Parecer n 62 da entidade Centro Cultural 79 

Escrava Anastácia do Projeto Um lugar para ser feliz que foi favorável a readequação do plano 80 

de trabalho e plenária de acordo com o parecer. Parecer 63 da entidade Casa Lar Luz do 81 

Caminho com o Projeto Berçário da Paz que foi favorável a renovação de certificado de 82 

captação por mais um ano. Foi pedido a revisão, atualização da página do CMDCA. Maria do 83 

Carmo também sugeriu que o Certificado de Captação fosse com validade de dois anos. 84 

Plenária foi favorável ao parecer. Parecer n 64 da entidade CEDEP com o projeto Fênix que foi 85 

favorável a renovação de certificado de captação por mais um ano que foi aceito pela mesa 86 

diretora por “Ad Referedum”. Plenária de acordo com parecer. Parecer 65 entidade ICOM com 87 

projeto Relatório Sinais Vitais e foi favorável a renovação de certificado de captação por mais 88 

um ano. Sheila perguntou se o FIA não poderia pagar por esse projeto. Maria do Carmo disse 89 

que por licitação sim. Sheila pediu para constar em ata que isso seja prioridade para 2016. 90 

Renata disse que é uma metodologia que o ICOM tem, que quem participa do diagnóstico e 91 

quem avalia os indicadores estão na comunidade e disse que consegue diminuir o valor com 92 

apoio de empresas, e disse que criar um edital com características com expertises da entidade 93 

não tem como. Como encaminhamento o Icom irá trazer o modelo bem como experiências de 94 

outros municípios sobre o assunto. Plenária de acordo com parecer. Parecer n 66 da Entidade 95 
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CDI do projeto Fênix que não foi favorável considerando o salário do coordenado executivo do 96 

projeto que o valor anterior era de R$ 4.500,00 passando para R$ 8.500,00. O Representante 97 

da entidade presente perguntou se poderia se readequar, Anderson disse que o quanto antes. 98 

Plenária de acordo com o parecer.  Parecer 67, da entidade Filantropia Hildo Luiz de Souza 99 

com o Projeto Transportando Sonhos com Segurança que foi favorável pois o mesmo objetiva 100 

em humanizar o processo de transporte das crianças acolhidas, bem como oferecer segurança 101 

e conforto as mesmas, traz como meta principal a ampliação de visitas de atendimento as 102 

famílias. Plenária de acordo com o parecer. A Presidente passou a palavra para a Secretaria 103 

Executiva do FIA, Roseli que explanou  sobre os valores do fundo e que entregará as 104 

informações ao CMDCA por ofício. Também disse que passará para o Secretario do SEMAS 105 

sobre os valores do saldo remanescente. O próximo ponto de pauta é a prorrogação do 106 

mandato de conselheiros da sociedade civil, e a presidente leu a sugestão do Fórum de 107 

Políticas Publicas de Florianópolis e disse que há duas possibilidades: prorrogação ou eleição. 108 

Lisiane disse que fez uma consulta informal ao jurídico que disse que disse que não há 109 

problema de prorrogação do prazo. A presidente sugeriu que fosse prorrogado até 60 dias ou 110 

até a posse dos novos Conselheiros. Roberta sugeriu que fosse em 90 dias, pois, tem receio da 111 

próxima gestão. Doria deixou claro que acontecerá a posse no dia 10 de Janeiro. Maria do 112 

Carmo disse que não é favorável a prorrogação  e sugeriu que não fosse tomada nenhuma 113 

decisão de muito peso do ponto de vista legal, pois, é passível de questionamento. Renata 114 

também disse que é contra a prorrogação do mandato como conselheira. Lisiane disse que é 115 

contra as prorrogações de mandatos, entretanto é favorável a esta prorrogação. Maria do 116 

Carmo sugeriu a elaboração de um calendário, planejamento do CMDCA para melhor 117 

comunicação. Dória disse sobre realizar uma avaliação no final do ano e já fazer o 118 

planejamento do próximo ano. Dória relembrou que a eleição dos conselheiros tutelares 119 

aconteceu tudo muito rápido, portanto o fórum poderia correr atrás disso, inclusive ver a 120 

legalidade do caso. Renata disse que como Conselheira de Direito, irá parar as atividade dia 29 121 

de Outubro conforme Decreto. Deixou-se claro que a prorrogação será no prazo máximo de 60 122 

dias. Aberta a votação, por unanimidade, a plenária foi a favor da prorrogação. Lisiane leu o 123 

edital de convocação de eleição e foram feitas alterações. Após a leitura surgiu às seguintes 124 

duvidas: período de recurso, data da posse e cronograma final. A Presidente deu por finalizada 125 

a Plenária. 126 


