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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
NOVEMBRO DE 2015 

 
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e dois 1 

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

Escola de Santa Catarina – CIEE/SC, estiveram presente em reunião plenária 3 

ordinária os seguinte conselheiros de direitos do Conselho Municipal dos Direitos da 4 

Criança e do Adolescente de Florianópolis: Antônio Silva Junior (Centro Cultural 5 

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

Amigos de Jesus – ACAJE); Carlise Führ (Irmandade do Divino Espírito Santo – 7 

IDES); Carolina Pereira Machado (Fundação Municipal de Esportes – FME); Dória 8 

Conceição de Moraes Vicente (Secretaria Municipal de Educação – SME); Edel 9 

Regina Schaefer (Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS); Guilherme 10 

dos Santos Murara (Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS); Márcia 11 

Sueli Del Castanhel (Secretaria Municipal de Saúde – SMS); Renata Machado 12 

Pereira da Silva (Instituto Comunitário Grande Florianópolis – ICOM); Roberta Garcia 13 

de Almeida (Fundação Cultural Franklin Cascaes) e Scheila Cristina Frainer 14 

Yoshimura (Associação Comunitária Amigos de Jesus – ACAJE). Estiveram 15 

presentes também: Beatriz A. de Brida (CEDEP); Suelen C. F. Goulart (Associação 16 

Saúde Criança Florianópolis); Catia Gomes Brunicheli (Lar Fabiano de Cristo); Maria 17 

Isabel Lisbo Capella (CMDCA); Roseli Pereira (SEMAS/FMDCA); Daneilla A. Scheidt 18 

(CCMPen); Maurício Aurélio dos Santos (Casa Lar Luz do Caminho); Larissa 19 

Gerônimo (IGK); Elaine Soares (ASGF); Neide Cardoso (CDI-SC); Luzia Antunes 20 

Barreiros (Casa dos Girassóis); Sérgio Costa Bandeira (Conselho Tutelar Norte); 21 

Angela Imbrósio (APAE); Tânia Maria Piacentini (SOALE); Ana Carolina Garcia 22 

(Associação Casa São José); Adriana Salasario (IESC); Rodrigo Nascimento Lisboa 23 

(FMDCA); Luciano von Frühauf (CMDCA); Paloma Schutel (AHESC); Cintia Moura 24 

Mendonça (AEBAS); Gilson R. Moraes (CCMPen); Luiz Antonio Rodrigues 25 

(Conselho Tutelar Centro); Luciane Machado (Associação Novo Alvorecer); Adriana 26 

da Cunha Salasario (IESC) e Underlea Correa (IFSC). A Vice-Presidente, Dória, deu 27 

as boas-vindas a todos e justificou a ausência da presidente Lisiane, por motivo de 28 
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viagem. Em seguida foi feita a leitura da pauta do dia 21 de outubro, e foi solicitado 29 

para que a Comissão de Normas tomasse providencias em relação ao plenária 30 

aprovou a ata. Passou-se para o ponto da Comissão de Avaliação e Monitoramento, 31 

Roseli explanou sobre o processo de eleição de Conselheiros de Direito Não 32 

Governamentais. O primeiro parecer é da entidade Lar Fabiano de Cristo com o 33 

Projeto do Saldo Remanescente, que foi favorável a solicitação da entidade que não 34 

tem mais interesse em participar do edital, assim como na distribuição do valor entre 35 

as entidades de acolhimento contemplados no edital, plenária sugeriu para que a 36 

justificativa de tal parecer fosse alterada conforme ata de plenária de Setembro, 37 

plenária de acordo. Segundo parecer da entidade Transmissão da Cidadania e do 38 

Saber com o Projeto “Fazendo Arte” que solicitou a renovação do certificado n 39 

150/2014, que foi favorável ao pedido, plenária de acordo – resolução 515-2015. O 40 

Parecer n 70-2015 da entidade Associação dos hemofílicos do estado de SC do 41 

Projeto Por Criança e Adolescentes Hemofílicos Saudáveis, que solicitação 42 

renovação de certificado n 168-2014, que foi favorável e plenária de acordo – 43 

resolução 516-2015. O parecer n 71 da entidade Associação saúde Criança com o 44 

projeto Continuação e Otimização das atividades do Plano de Ação Familiar – PAF 45 

que solicitou a renovação do certificado n 154-2014, que foi favorável e plenária de 46 

acordo – resolução 517-2015. O parecer n 72 da entidade CDI com o projeto Fenix 47 

que solicitou a readequação do plano de trabalho, que foi favorável e plenária de 48 

acordo. Parecer n 73 da entidade ASM com o Projeto “Drop do bem” que tem como 49 

objeto a pratica do surf com 40 crianças carentes que visa promover acesso a 50 

cidadania, fortalecimento de vínculos familiares, que foi favorável e plenária de 51 

acordo – resolução 518-2015, certificado 186-2015. Parecer n 74 da entidade Casa 52 

da Criança do Morro da Penitenciaria com o projeto “Ludicidade como instrumentos 53 

de formação” que viabilizará atividades de artes, literatura, cultura e 54 

interculturalidade, entretanto o plano de trabalho precisa ser mais detalhado, ou seja, 55 

não foi favorável. Rodrigo explanou que quando for readequação ao trabalho que 56 

não diz respeito ao mérito do projeto, não tem necessidade de vir a plenária para 57 

gerar resolução, pode ser solicitado à comissão. Plenaria foi de acordo com a 58 

alteração dos projetos, quando não se trata de mérito, antes de passar por plenária, 59 

ficando em suspenso o parecer e resolução até a entidade readequar o mesmo. 60 
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Parecer nº 76 da entidade ACAJE e projeto “Casa de acolhimento Semente Viva, 61 

sendo favorável e plenária de acordo – resolução 520. Roseli também explanou 62 

sobre a resolução nº 521 que dispõe sobre a composição da Comissão 63 

Organizadora do Fórum Eletivo das Organizações da Sociedade Civil 2015-2018, 64 

Karin Grassner, Leilah Vieira, Maristela Souza, Roseli Pereira e Simone Azambuja. 65 

Plenária de acordo. Foi pedido para que fosse adicionado na pauta o assunto do “Ad 66 

Referendum” nº 514 do Cancelamento de Registro e Programas da Entidade 67 

Filantropia Hildo Luiz de Souza, conforme visitas feitas no local no dia de ontem, 68 

além de decisão judicial de suspensão de encaminhamento de qualquer criança e 69 

adolescente para o referido abrigo. Plenária de acordo. Rodrigo pediu a alteração do 70 

“ad referendum” para que cancele também os projetos e cartas de captação. Além 71 

da aprovação desta resolução, plenária também aprovou a emissão de uma nova 72 

resolução que suspende/cancela o pagamento das parcelas restantes dos termos de 73 

convênio nº 310/PMF/SEMAS/FMDCA/2014, bem como o nº 74 

318/PMF/SEMAS/FMDCA/2015. O Conselheiro Luiz externalizou sua preocupação 75 

enquanto a creche e abrigo do Hildo, e perguntou: como ficara a situação das 76 

crianças e famílias que estão na creche, e pediu para deixar registrado que eles já 77 

vivenciaram este fato na creche do Duduco, então gostaria que o CMDCA, e a Sec. 78 

da educação se juntassem para resolver o problema conjuntamente. Passou-se para 79 

o ponto seguinte da pauta que trata da resolução nº 511 aprovando o pagamento de 80 

coffe break para 30 pessoas no dia 01 de dezembro, eleição dos representantes não 81 

governamentais do CMDCA, plenária de acordo. Passou-se também o coffee que foi 82 

realizado e não foi passado por plenária, resolução nº 510, plenária de acordo Sheila 83 

explanou que gostaria de realizar uma reunião de final de ano, para fazer avaliação 84 

do ano, bem como agenda colaborativa, no dia 8 de dezembro, antes da posse dos 85 

conselheiros de direito não governamentais, e já foi elaborada uma resolução nº 522 86 

que aprova o coffee para 60, referente ao dia. Plenária de acordo. Convidou para 87 

uma reunião que acontecera no dia 24 de novembro com ministério Púbico para as 88 

entidades. Renata pediu para que o CMDCA realizasse um oficio para que as 89 

Secretarias Municipais indicando os representantes para Gestão 2015-2018. Sobre a 90 

Comissão de Normas e Monitoramento,  leu-se o parecer nº 16 da entidade APAE 91 

com o programa “Educação Especial: atendimento educacional as crianças e 92 
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adolescentes com atraso no desenvolvimento neuropsciomotor, deficiência 93 

intelectual, que foi favorável a renovação de registro da entidade 032/2004 94 

renovação da inscrição do programa 032ª/2004 e inscrição do programa Jovem 95 

aprendiz 032B/2015 plenária de acordo – resolução nº 512.  Parecer nº 17/2015 que 96 

é favorável a emissão de novo certificado de registro e de programas da entidade 97 

alterando apenas a razão social – resolução nº 513, plenária de acordo. Comissão 98 

Especial de Processo Seletivo: Dória explanou que ela e Adriana foram à 5ª Oficina 99 

do Processo Seletivo para Conselheiros Tutelares, mostrando seu 100 

descontentamento da não participação do CEDCA no processo. A posse dos 101 

Conselheiros será no dia 10 de Janeiro. CMDCA parabeniza todos os Conselheiros 102 

Tutelares que atuam em Florianópolis, e também agradece seu trabalho que é de 103 

extrema importância para a sociedade. Em relação ao convite de Capacitação 104 

EGEM, foi discutido em plenária a participação dos 20 conselheiros bem como dos 105 

suplentes no referido curso. Sugeriu-se a averiguação da referida escola para ver 106 

autorização e reconhecimento para aprovação em plenária posterior. Foi divulgado o 107 

aplicativo Projeta Brasil. Em seguida Dória agradeceu a participação de todos e deu-108 

se encerrada a plenária e mandou lavrar a presente ata que segue assinada por 109 

mim, Maria Isabel Lisboa Capella, Secretária Executiva CMDCA, Florianópolis, 18 de 110 

novembro de 2015. 111 


