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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DEZEMBRO DE 2015 

 
 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, em 1 

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

Catarina – CIEE/SC, estiveram presentes em reunião plenária ordinária os seguinte 3 

conselheiros de direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 4 

Adolescente de Florianópolis: Conselheiros não governamentais: Arony Silva Cruz 5 

Paiva e Scheila Cristina Frainer Yoshimura (Associação Comunitária Amigos de 6 

Jesus – ACAJE); Vanessa da Silva Palomeque (Associação de Pais e Amigos dos 7 

Excepcionais – APAE); Maurício Aurélio dos Santos e Débora Jordana Flores Sanz 8 

Miranda (Casa Lar Luz do Caminho); Maria do Carmo Silveira Pereira (Centro de 9 

Apoio à Formação Integral do Ser); Adriana Kincheski Bunn (Centro Cultural Escrava 10 

Anastácia – CCEA); Lisiane Bueno da Rosa (Centro de Integração Empresa Escola 11 

de Santa Catarina – CIEE); Franceline Souza Campos e Adjane Tiscoski Cará 12 

(Irmandade do Divino Espírito Santo – IDES); Conselheiros governamentais: Roberta 13 

Garcia de Almeida (Fundação Cultural Franklin Cascaes); Edel Regina Schaefer 14 

(Secretaria Municipal de Assistência Social); Márcia Agostinho da Silva (Secretaria 15 

Municipal de Educação); Ana Cristina Woeltje Schmidt e Márcia Sueli Del Castanhel 16 

(Secretaria Municipal de Saúde); Rogério Martarello (Secretaria Municipal de 17 

Segurança e Gestão de Trânsito). Estiveram presentes também: Luzia M. Antunes 18 

Barreiros (Casa dos Girassóis); Suellen Cristina Goulart (Associação Saúde Criança 19 

Fpolis); Daniela A. Scheidt (Casa da Criança do MP); Ana Carolina Garcia (Casa 20 

São José); Elaine Souza (ASGF); Renata Pereira (ICOM); Catia Gomes Brunichile 21 

(Lar Fabiano de Cristo); Simone Vizzoto Azambuja (SERTE); Cintia Moura 22 

Mendonça (AEBAS); Anderson Carlos Santos de Abreu (SEMAS); Everton 23 

Marquardt (FIA); Rodrigo Nascimento Lisboa (FMDCA); Luciano von Frühauf 24 

(CMDCA); Luiz Antonio Rodrigues (Conselho Tutelar Centro). Iniciada a Sessão a 25 

Sra. Presidente deu boas-vindas a todos, passando à apresentação da pauta da 26 

reunião, conforme segue: “1. Apresentação dos presentes; 2. Momento das 27 
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Comissões: Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do FloriCriança: 28 

- Projetos contemplados com financiamentos da Oi Futuro; - Resoluções nº 524 e 29 

525 (Estornos de Pagamento FMDCA); - Resolução nº 526 (Cancelamento de 30 

parcelas de convênios FHILHOS); - Parecer e Resolução Projeto “Ludicidade como 31 

Instrumento de Formação” (CCMPen); - Parecer e Resolução Projeto “Mostra de 32 

Cinema Infantil” (NAI); - Parecer e Resolução Projeto “Seminários de 33 

Fortalecimento Institucional” (ICOM); - Parecer e Resolução Projeto “Transforma” 34 

(GTCC); - Parecer e Resolução Projeto “Grupo Som da Vida” (AEBAS); - Parecer e 35 

Resolução Projeto “Mídia, Política e Cidadania” (AEBAS) - Parecer e Resolução 36 

Projeto “Apoio a Educação do Ser” (Casa dos Girassóis); - Parecer e Resolução 37 

Projeto “Atuar para Cuidar” (CCEA); - Parecer e Resolução Projeto “Educando para 38 

um Novo Amanhã” (SERTE); - Parecer e Resolução Projeto “Múltiplas Linguagens” 39 

(Casa São José); - Parecer e Resolução Projeto “Barca dos Livros 2ª Etapa” 40 

(SOALE); - Parecer e Resolução Projeto “Transportar” (SEMAS) 3. Eleição da 41 

Mesa Diretora do CMDCA; 4. Definição das integrantes das Comissões do 42 

CMDCA; 5. Aprovação do calendário de Plenárias do CMDCA 2016; 6. 43 

Assuntos gerais.”, pauta esta aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou o 44 

registro da presença da Sra. Fernanda Ferreira Porto, Assessora Jurídica da 45 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual veio representar o Secretário da 46 

Pasta em virtude da impossibilidade do seu comparecimento. Dando continuidade, a 47 

Sra. Presidente suscitou dúvida acerca da eleição da nova Mesa Diretora do 48 

Conselho, sendo esclarecido pela Assessora Jurídica da SEMAS, Sra. Fernanda 49 

Ferreira Porto, que a mesa diretora deverá permanecer composta pela sociedade 50 

civil até o mês de março de 2016, quando deverá ocorrer nova eleição, conforme art. 51 

23, § 1º do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 52 

Adolescente. Dando sequência e, considerando os esclarecimentos jurídicos, a Sra. 53 

Presidente, em virtude que questões institucionais, mais precisamente por conta de 54 

um momento conturbado a que vem passando o CIEE, abre mão da cadeira de 55 

Presidente do Conselho, o que acarretou em nova escolha de membros que atuarão 56 

até que ocorra a eleição do mês de março de 2016. A seguir, reuniu-se a sociedade 57 

civil para a escolha dos candidatos. Após ampla discussão, a entidade mais votada 58 

para a Presidência foi o CIEE, contudo, conforme já explanado pela Sra. Presidente, 59 
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esta se encontra impossibilitada de assumir a Presidência. A segunda colocada na 60 

votação para a Presidência da Mesa foi a ACAJE cuja representante, Conselheira 61 

Sheila Cristina Frainer Yoshimura, abriu mão da cadeira. Na sequência de votações, 62 

em terceiro lugar, ficou a Casa Lar Luz do Caminho cujo representante, Conselheiro 63 

Maurício Aurélio dos Santos aceitou assumir a Presidência do Conselho. Para 1ª 64 

Secretária foi eleita a Sra. Adriana Kincheski Bunn, representante do Centro Cultural 65 

Escrava Anastácia; para 2ª Secretária foi eleita a Sra. Edel Regina Schaefer, 66 

representante da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Aprovados 67 

por unanimidade os membros escolhidos, a Sra. Presidente deseja que, embora o 68 

Mandato seja de pequena duração, obtenha bons resultados. Com relação às 69 

Comissões a serem formadas, sugere que as entidades apresentem sugestões de 70 

nomes para a escolha na próxima reunião Plenária. Neste momento, o Conselheiro 71 

Maurício Aurélio dos Santos questiona se titulares poderão participar de comissões 72 

diversas de seus suplentes, bem como se ambos poderão participar da mesma 73 

comissão. A Sra. Presidente explana sobre a grande demanda das Comissões e 74 

entende que para que possam ser realizados os trabalhos de forma adequada, 75 

seria necessária a presença tanto de titulares como de suplentes nas Comissões, 76 

contudo havendo dúvidas sobre a legalidade dessa situação, solicita que a 77 

Secretaria Executiva do Conselho requeira um posicionamento da Assessoria 78 

Jurídica da SEMAS acerca do assunto, desta forma, o item 4 da pauta “Definição 79 

das integrantes das Comissões do CMDCA” restou prejudicado. Em seguida, 80 

iniciou-se a apresentação dos Pareceres elaborados pela Comissão de Avaliação e 81 

Monitoramento dos Projetos FloriCriança, os quais foram apresentados pelo 82 

Conselheiro Anderson Correa da Silva, conforme segue: Parecer 77/15 Entidade: 83 

Casa dos Girassóis - Apoio a Educação do Ser em Situação de Risco Social – 84 

Projeto de Educação no Contraturno Escolar – 3ª Etapa, o qual foi favorável ao 85 

pleito apresentado e aprovado por unanimidade pela Plenária;  Parecer 78/15 86 

Entidade: AEBAS – Projeto: Projeto Mídia, Política e Cidadania, o qual foi 87 

favorável ao pleito apresentado e aprovado por unanimidade pela Plenária; 88 

Parecer 79/15 Entidade: Secretaria Municipal de Assistência Social Projeto: 89 

Transportar, o qual foi desfavorável ao pleito apresentado e aprovado por 90 

unanimidade pela Plenária; Parecer 80/15 Entidade: AEBAS Projeto: Grupo Som 91 
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da Vida, o qual foi favorável ao pleito apresentado e aprovado por unanimidade 92 

pela Plenária; Parecer 81/15 Entidade: Centro Cultural Escrava Anastácia Projeto: 93 

Atuar para Cuidar, o qual foi favorável ao pleito apresentado e aprovado por 94 

unanimidade pela Plenária; Parecer 82/15 Entidade: NAI Projeto: 15ª Mostra de 95 

Cinema Infantil de Florianópolis/Circuito Municipal de Cinema Infantil, o qual foi 96 

favorável ao pleito apresentado e aprovado por unanimidade pela Plenária; 97 

Parecer 83/15 Entidade: ICom Projeto: Seminários de Fortalecimento Institucional 98 

para Organizações da Sociedade Civil que Atendem Criança e Adolescente em 99 

Florianópolis – SC, o qual foi favorável ao pleito apresentado e aprovado por 100 

unanimidade pela Plenária; Parecer 84/15 Entidade: Casa da Criança do Morro da 101 

Penitenciária Projeto: A Ludicidade como Instrumento de Formação, o qual foi 102 

favorável ao pleito apresentado e aprovado por unanimidade pela Plenária, 103 

contudo, ressaltou-se que a Resolução não será elaborada enquanto a 104 

documentação não estiver completa. Neste momento, a Presidente solicitou que os 105 

Pareceres só sejam apresentados quando a entidade apresentar toda a 106 

documentação exigida; Parecer 85/15 Entidade: Sociedade Amantes da Leitura 107 

Projeto: Barca dos Livros – Uma biblioteca comunitária (2ª etapa), o qual foi 108 

favorável ao pleito apresentado e aprovado por unanimidade pela Plenária; 109 

Parecer 86/15 Entidade: Associação Casa São José Projeto: Múltiplas 110 

Linguagens, o qual foi favorável ao pleito apresentado e aprovado por unanimidade 111 

pela Plenária; Parecer 87/15 Entidade: GTCC – Grupo de Trabalho Comunitário 112 

Catarinense Projeto: Transforma – Arte Educação e Esportes, o qual foi favorável 113 

ao pleito apresentado e aprovado por unanimidade pela Plenária; Parecer 88/15 114 

Entidade: SERTE Projeto: Educando para um novo amanhã, o qual foi favorável 115 

ao pleito apresentado e aprovado por unanimidade pela Plenária. Finalizada a 116 

apresentação dos Pareceres, o Conselheiro Anderson Correa da Silva informa que 117 

esta foi sua última participação no Conselho, agradecendo a todos a oportunidade, 118 

ressaltando seu engrandecimento pessoal e profissional durante sua participação e 119 

que permanece à disposição. A Sra. Presidente, ao agradecer todo empenho do Sr. 120 

Anderson, informa que este demonstrou um excelente trabalho técnico e muita 121 

disponibilidade e atenção ao resolver as demandas entre o conselho e as entidades. 122 

A Conselheira Maria do Carmo Silveira Pereira, da mesma forma, agradece ao Sr. 123 
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Anderson por todo seu trabalho e dedicação, sempre mostrando-se disponível, 124 

parceiro e colaborador tanto com funcionários quanto com as entidades. A referida 125 

Conselheira aproveita a oportunidade para informar que na última reunião da 126 

Comissão de Orçamento e Finanças decidiu juntamente com os colaboradores que a 127 

Comissão não mais irá se reunir enquanto não houver um representante 128 

governamental, mais precisamente um representante da Secretara da Fazenda. 129 

Passada a palavra levantou-se a questão do saldo remanescente dos valores 130 

repassados para as entidades, mais precisamente se os recursos não utilizados 131 

podem ser repassados a outras entidades. Tal questionamento se fez necessário 132 

uma vez que o Fundo não poderá realizar encaminhamentos nesse sentido sem que 133 

haja a aprovação do Conselho. Salientou-se que o assunto não estava na pauta, 134 

porém, devido a importância requerem sua inclusão. Após discussão, a proposta foi 135 

aprovada por unanimidade e a Sra. Presidente solicita a elaboração de uma 136 

resolução regulamentando o tema. A seguir, passou-se a apresentação das 137 

Resoluções: Resolução 524 que aprova a devolução de valor depositado 138 

equivocadamente pelo Sr. Ivo Orlando Muller na conta do Fundo Municipal dos 139 

Direitos da Criança e do Adolescente – APROVADA POR MAIORIA, cujo 140 

Conselheiro Maurício Aurélio dos Santos se abstém da votação e sugere que esse 141 

tipo de devolução deva ser comunicada à Receita Federal para que não haja conflito 142 

na prestação de contas. Sobre o assunto, o Sr. Rodrigo Nascimento Lisboa, servidor 143 

do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,  esclarece que não há 144 

necessidade dessa informação à Receita uma vez que o recibo não foi emitido pelo 145 

Fundo, ou seja, o doador, nessa situação, não poderá se beneficiar de valor maior 146 

uma vez que deve o recibo se faz imprescindível; Resolução 525 que aprova a 147 

devolução de valor à empresa INVOLVES LTDA ME, depositado conta do Fundo 148 

Municipal da Criança e do Adolescente, para que possa ser destinado ao Projeto 149 

Transforma, da entidade Grupo de Trabalho Comunitário Catarinense (GTCC) – 150 

APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 526 que suspende o pagamento das 151 

parcelas restantes dos Convênios n.º 310/PMF/SEMAS/FMDCA/2014 e n.º 152 

318/PMF/FMDCA/2014, referentes ao Projeto “Vda Nova” e projeto “Humanizar a 153 

Casa Lar”, da entidade Filantrópica Hildo Luz de Souza - FHILHOS  – APROVADA 154 

POR UNANIMIDADE; Resolução 527 que aprova a emissão do certificado de 155 
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captação e posterior liberação dos recursos a serem captados através do Fundo 156 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis para o projeto 157 

“Apoio a Educação do Ser em Situação de Risco Social – Projeto de Educação no 158 

Contra turno Escolar – 3ª Etapa”, de responsabilidade da entidade A Casa dos 159 

Girassóis, sob o nº 194/2015, com validade até 16 de dezembro de 2017, no valor 160 

de R$ 255.538,20 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais 161 

e vinte centavos)  – APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 528 que aprova 162 

a emissão do certificado de captação e posterior liberação dos recursos a serem 163 

captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 164 

Florianópolis para o projeto “Mídia, Política e Cidadania”, de responsabilidade da 165 

entidade Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social – AEBAS, sob o 166 

nº 193/2015, com validade até 16 de dezembro de 2017, no valor de R$ 36.882,35 167 

(Trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos)  – 168 

APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 529 que não aprova a emissão de 169 

certificado de captação e posterior liberação dos recursos a serem captados 170 

através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 171 

Florianópolis para o projeto “Transportar”, sob a responsabilidade da Secretaria 172 

Municipal de Assistência Social  – APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 173 

530 que aprova a emissão do certificado de captação e posterior liberação dos 174 

recursos a serem captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 175 

do Adolescente de Florianópolis para o projeto “Grupo Som da Vida”, de 176 

responsabilidade da entidade Associação Evangélica Beneficente de Assistência 177 

Social – AEBAS, sob o nº 192/2015, com validade até 16 de dezembro de 2017, no 178 

valor de R$ 115.421,60 (Cento e quinze e mil, quatrocentos e vinte e um reais e 179 

sessenta centavos) – APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 531 que 180 

Aprova a emissão do certificado de captação e posterior liberação dos recursos a 181 

serem captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 182 

Adolescente de Florianópolis para o projeto “Atuar para Cuidar”, de 183 

responsabilidade da entidade Centro Cultural Escrava Anastácia – CCEA, sob o nº 184 

195/2015, com validade até 16 de dezembro de 2017, no valor de R$ 83.951,67 185 

(Oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos)  186 

– APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 532 que aprova a emissão do 187 
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certificado de captação e posterior liberação dos recursos a serem captados 188 

através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 189 

Florianópolis para o projeto “15ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis/Circuito 190 

Municipal de Cinema Infantil”, de responsabilidade da entidade Núcleo de Ação 191 

Integrada – NAI, sob o nº 189/2015, com validade até 16 de dezembro de 2017, no 192 

valor de R$ 225.035,29 (Duzentos e vinte e cinco mil, trinta e cinco reais e vinte e 193 

nove centavos)  – APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 533 que aprova a 194 

emissão do certificado de captação e posterior liberação dos recursos a serem 195 

captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 196 

Florianópolis para o projeto “Seminários de Fortalecimento Institucional para 197 

Organizações da Sociedade Civil que Atendem Criança e Adolescente em 198 

Florianópolis – SC”, de responsabilidade da entidade Instituto Comunitário Grande 199 

Florianópolis – ICOM, sob o nº 190/2015, com validade até 16 de dezembro de 200 

2017, no valor de R$ 109.439,06 (Cento e nove mil, quatrocentos e trinta e nove 201 

reais e seis centavos) – APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 534 que 202 

aprova a emissão do certificado de captação e posterior liberação dos recursos a 203 

serem captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 204 

Adolescente de Florianópolis para o projeto “A Ludicidade como Instrumento de 205 

Formação”, de responsabilidade da entidade Casa da Criança do Morro da 206 

Penitenciária, sob o nº 187/2015, com validade até 16 de dezembro de 2017, no 207 

valor de R$ 249.210,00 (Duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e dez reais) – 208 

APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 535 que aprova a emissão do 209 

certificado de captação e posterior liberação dos recursos a serem captados 210 

através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 211 

Florianópolis para o projeto “Barca dos Livros – Uma Biblioteca Comunitária (2ª 212 

Etapa)”, de responsabilidade da entidade Sociedade Amantes da Leitura, sob o nº 213 

198/2015, com validade até 16 de dezembro de 2017, no valor de R$ 591.864,47 214 

(Quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e 215 

sete centavos) – APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 536 que aprova a 216 

emissão do certificado de captação e posterior liberação dos recursos a serem 217 

captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 218 

Florianópolis para o projeto “Múltiplas Linguagens”, de responsabilidade da 219 
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entidade Associação Casa São José, sob o nº 197/2015, com validade até 16 de 220 

dezembro de 2017, no valor de R$ 195.629,27 (Cento e noventa e cinco mil, 221 

seiscentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos)  – APROVADA POR 222 

UNANIMIDADE; Resolução 537 que aprova a emissão do certificado de captação e 223 

posterior liberação dos recursos a serem captados através do Fundo Municipal dos 224 

Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis para o projeto “Transforma – 225 

Arte Educação e Esportes”, de responsabilidade da entidade Grupo de Trabalho 226 

Comunitário Catarinense – GTCC, sob o nº 191/2015, com validade até 16 de 227 

dezembro de 2017, no valor de R$ 155.879,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, 228 

oitocentos e setenta e nove reais)  – APROVADA POR UNANIMIDADE; Resolução 229 

538 que aprova a emissão do certificado de captação e posterior liberação dos 230 

recursos a serem captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 231 

do Adolescente de Florianópolis para o projeto “Educando para um Novo Amanhã”, 232 

de responsabilidade da entidade Sociedade Espírita Recuperação, Trabalho e 233 

Educação – SERTE, sob o nº 196/2015, com validade até 16 de dezembro de 234 

2017, no valor de R$ 57.647,05 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete 235 

reais e cinco centavos) – APROVADA POR UNANIMIDADE. Dando continuidade a 236 

sessão, a Sra. Presidente traz à tona a organização das datas das próximas 237 

Reuniões Plenárias. Sugere que permaneçam sendo realizadas no CIEE, no período 238 

da tarde e, que ocorram na segunda terça-feira do mês. Sendo feriado, que se 239 

transfira para a terceira terça-feira do mês. Após discussão, a sugestão foi aprovada 240 

por unanimidade. A seguir, abriu-se a palavra ao Sr. Luís Antônio Rodrigues, 241 

Conselheiro Tutelar da Região Centro, que levanta uma situação que vem trazendo 242 

preocupação ao Conselho Tutelar. Informa o referido Conselheiro que existem, 243 

atualmente, três crianças indígenas que se assentaram com a família embaixo de 244 

uma das pontes que liga o Continente ao Centro de Florianópolis. Diz que, 245 

atualmente, a Casa de Mães, que recebe mães e crianças em situação de 246 

violências, está com sua ocupação no limite, impossibilitando o acolhimento 247 

temporário. O referido Conselheiro destacou que tem realizado contato com 248 

frequência com a Coordenação da FUNAI (região litoral sul) o qual informou que a 249 

Fundação não se responsabiliza por essa situação, tampouco acolhe crianças 250 

indígenas nessa situação. Ressaltou ainda que conforme Flávia Helena da 251 
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COPPIR, esta realizou contato com o IPUF e a SPU para localização de área para 252 

acampamento dos indígenas durante a temporada, sendo que SPU colocou duas 253 

áreas como possíveis localizações: O aterro onde fica o antigo camelódromo, na 254 

frente do terminal antigo, entretanto lá não possui nenhuma infraestrutura, apenas 255 

ponto de água e luz, neste caso os banheiros teriam quer ser construído ou 256 

alugados e a outra alternativa seria no terminal do Saco dos Limões, atualmente 257 

desativado. Esclarece que trouxe essa situação ao CMDCA tendo em vista que, 258 

hoje são apenas três crianças, porém, muitas chegarão nos próximos dias e neste 259 

momento o Conselho Tutelar não terá condições de realizar qualquer intervenção 260 

com essas famílias indígenas. Diante do relatado, a Sra. Presidente pede que a 261 

Secretaria Executiva deste Conselho solicite à SEMAS informações sobre quais as 262 

providências estão sendo tomadas tanto pelos Conselhos Tutelares, como pela 263 

própria Secretaria. Dando continuidade a sessão, passada a palavra ao 264 

Conselheiro Maurício, este agradeceu a participação e colaboração do Sr. 265 

Anderson, assim como da Presidente que deixa o cargo no dia de hoje. Cita que 266 

embora fique apenas três meses à frente do Conselho, precisará do apoio dos 267 

conselheiros assim como afirma que se empenhará no que for possível para 268 

desempenhar com qualidade o seu novo papel. Em seguida a Sra. Presidente 269 

agradeceu a participação de todos e deu-se por encerrada a sessão, cuja ata segue 270 

assinada por mim, Deise Maria Boing Veras, Secretária Executiva CMDCA, 271 

Florianópolis, 16 de dezembro de 2015. 272 


