
  
 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

20 DE MAIO DE 2015 

 

1/7  

  

Aos vinte dias do mês de abril 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 

Extraordinária os(as) seguintes Conselheiros(as) de Direitos: Anderson Santos 4 

de Abreu (Secretaria Municipal de Assistência Social); Carlise Führ (Irmandade 5 

do Divino Espírito Santo); Lisiane Bueno da Rosa (Centro de Integração 6 

Empresa Escola de Santa Catarina); Márcia Agostinho da Silva (Secretaria 7 

Municipal de Educação); Maria do Carmo Silveira Pereira (Centro de Apoio à 8 

Formação Integral do Ser); Natália Alves dos Santos (Fundação Municipal de 9 

Esportes); Renata Machado Pereira (Instituto Comunitário da Grande 10 

Florianópolis); Roberta Garcia de Almeida (Fundação Cultural Franklin 11 

Cascaes); Scheila Cristina Frainer Yoshimura (Associação Comunitária Amigos 12 

de Jesus). Estiveram presentes também: Alessandra B. da Silva (Transmissão 13 

da Cidadania e do Saber); Alessandra Camargo (AEBAS); Ana Cristina 14 

Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Angela Imbrósio (APAE); Daniela  Martini 15 

(UNIVALI); Elaine Souza (ASGF); Emerson Assis de Souza (Casa São José); 16 

Gabriele S. Minosso (IATEL); Genecí Salvadego (Vento Sul); Ivete Rabelo (Casa 17 

dos Girassóis); Luciano von Frühauf (CMDCA); Larissa Vibert (IGK); Luís 18 

Antônio Rodrigues (Conselho Tutelar Centro); Luzia M. Antunes Barreiros (Casa 19 

dos Girassóis); Nicolly Kiotheka de Andrade (Conselho Tutelar Centro); Paulo 20 

Roberto do Espírito Santo (Lar Fabiano de Cristo); Priscilla de Oliveira (Conselho 21 

Tutelar Continente); Rodrigo N. Lisboa (FMDCA) e Roseli Pereira (FMDCA). A 22 

presidente Lisiane deu as boas vindas a todos e a todas e apresentou a seguinte 23 

ordem do dia: 1)    Apresentação dos presentes; 2)    Leitura e aprovação da 24 

ordem do dia e aprovação das atas das plenárias de abril de 25 

2015; 3)    Participação do CMDCA em audiência com o gabinete do 26 

Prefeito Municipal; 4)    Leitura e apreciação da Resolução nº 456 – 27 

Participação de Conselheiros de Direitos e Tutelares no 28 

CONGRESSUL; 5)  Leitura da Resolução “Ad Referendum” nº 457 – 29 
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Participação de Conselheiros de Direitos na 2ª Oficina sobre o Processo de 30 

Escolha Unificado de Conselheiros Tutelares; 6)    Leitura da Resolução 31 

“Ad Referendum” nº 458 – Participação da contadora do FMDCA no 11º 32 

Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e 33 

Controladores Internos Municipais; 7)    Momentos das Comissões: -34 

Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do FloriCriança: 35 

Parecer e Resolução ACIC; Parecer e Resolução APAE. 8) Assuntos Gerais. 36 

Seguindo a reunião, a presidente deu oportunidade para Eliane apresentar a 37 

“Campanha Criança não é de Rua”, pois não havia quórum até o momento. A 38 

conselheira Maria do Carmo sugeriu convidar Eliane para participar como 39 

colaboradora do CMDCA. Após a fala a presidente Lisiane agradeceu Eliane e 40 

sua equipe pela participação. Em seguida deu continuidade à reunião com 41 

rodada de apresentação de todos. Os conselheiros presentes também se 42 

manifestaram informando que na aprovação do Plano Municipal realizada na 43 

última plenária extraordinária tivemos a presença de todos os conselheiros de 44 

direitos representando o governamental. E hoje nesta plenária até o momento as 45 

14h50 temos presentes: Roberta representando a fundação Franklin Cascaes e 46 

Natalia representando a Fundação Municipal do Esporte. A conselheira Maria do 47 

Carmo informou sobre a pressão que a Comissão Orçamentos e Finanças está 48 

recebendo para aprovar a aplicação dos recursos do FIA para atender as 49 

exigências do tribunal de contas. Em seguida houve leitura e aprovação da 50 

Pauta do dia, e solicitou a inclusão da fala da conselheira tutelar Marinês, que foi 51 

aprovado. Após aconteceu a aprovação da ata anterior. Foi solicitado que ao 52 

divulgar a ata envie também o prazo para correção. Sobre a pauta Participação 53 

do CMDCA em audiência com o gabinete do Prefeito Municipal, Lisiane 54 

informou a situação sobre o processo CT e a função do cargo de secretário 55 

executivo. Para o cargo já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores de 56 

Florianópolis, porém o tempo não seria viável e assim solicitou que enquanto 57 

transita esse processo seja encaminhado um (a) secretario (a) executivo (a) 58 
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para ampliar a demanda do CMDA, e agradeceu o Luciano que tem exercido o 59 

trabalho. E sobre o processo de seleção de conselheiros tutelares em relação a 60 

etapa da prova escrita será feito uma comissão para fazer a prova, e corrigir. Em 61 

relação à pauta Leitura e apreciação da Resolução nº 456 – Participação de 62 

Conselheiros de Direitos e Tutelares no CONGRESSUL, a conselheira 63 

Lisiane fez a Leitura Resolução nº 456, que dispõe sobre a autorização de 64 

pagamento de passagens aéreas para 02 conselheiros de direito e 04 65 

Conselheiros Tutelares para 8º Congressul, dos dias 12/07 a 16/07 em Bento 66 

Gonçalves – RS. Foi informado que o Conselho Tutelar do Sul abriu mão da 67 

participação e foi realizado um sorteio entre os conselheiros interessados. Ficou 68 

assim definido os nomes dos participantes: Carlise Führ; Dória Conceição de 69 

Moraes Vicente; Fernanda Camargo Bresola; Josine Andria da Luz; Semíramis 70 

Celeste Borges Pintado e Sérgio Eulálio Costa Bandeira. Em seguida foi 71 

aprovada a resolução nº 456. Maria do Carmo fala que é importante 72 

providenciar a passagem aérea com certa antecedência, pois os valores 73 

elevados devido a não compra antecipada poderão ser glosados pela comissão 74 

de orçamentos e finanças. Aprovada a resolução. Também fica definido eventos 75 

financiados pelo CMDCA os participantes deverão dar retorno. Pauta Leitura da 76 

Resolução “Ad Referendum” nº 457 – Participação de Conselheiros de 77 

Direitos na 2ª Oficina sobre o Processo de Escolha Unificado de 78 

Conselheiros Tutelares, aprova a compra de passagem aérea e diárias para 02 79 

Conselheiros de direito na 2ª Oficina sobre o processo de escolha unificada de 80 

Conselho Tutelar nos dias 28 e 29/05 em Brasília/DF. Aprovado a resolução. 81 

Pauta Leitura da Resolução “Ad Referendum” nº 458 – Participação da 82 

contadora do FMDCA no 11º Congresso Catarinense de Secretários de 83 

Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais, essa 84 

resolução fala do Pagamento mais taxa de inscrição no valor de R$ 250,00 para 85 

a participação da conselheira Aline dos Santos, contadora FIA, no 11º 86 

Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, contadores públicos dias 87 
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18,19,20/05/2015. Fica aprovado. Pauta Momentos das Comissões. 88 

Comissão Conferencia Municipal da Criança e Adolescente, Conselheira 89 

Scheila comentou que estão se reunindo todas as terças-feiras às 14:00 no 90 

CIEE e a data da conferência foi prorrogada para agosto na ALESC. A intenção 91 

que os adolescentes participem da conferência e depois do CMDCA por meio de 92 

comissões. A conferência trabalhará os temas para o plano decenal. E que a 93 

pré-conferência está agendada para dia 30/06 das 13:30 as 17:30 no auditório 94 

da Fecomercio, e o objetivo é emponderar os adolescentes. Foi lida a 95 

Resolução 461 sobre aprovar pagamentos de até 100 mil de despesas da X 96 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 97 

Florianópolis. Aprovado. A conselheira Maria do Carmo em sua fala com o 98 

prefeito ele sugeriu falar com o Edson Caporal, Secretario da Fazenda, pois, 99 

segundo o prefeito, é ele que tem a “chave do cofre” para ele liberar os recursos 100 

ao FIA. Ainda que, na fala com o prefeito ele informou que não mexeu nos 101 

recursos do FIA. Portanto, devemos exigir este recurso que está sob-102 

responsabilidade do secretário Caporal. Como deliberação foi sugerida uma 103 

reunião com o secretário Caporal, presidente do CMDCA, Maria do Carmo 104 

coordenadora da comissão de orçamentos e finanças do CMDCA e Roseli 105 

secretária executiva do CMDCA. Comissão de Avaliação e Monitoramento de 106 

Projetos do FLORICRIANÇA. A secretária executiva Roseli deu 107 

prosseguimento a plenária fazendo a leitura de pareceres e resoluções das 108 

entidades, conforme a seguir: Parecer nº 11/2015 da entidade ACIC sobre a 109 

renovação do projeto por mais de um ano. Assim foi lida a Resolução 460 sobre 110 

a renovação do certificado e posterior liberação dos recursos a serem captados 111 

para o projeto “Contribuindo com a Cidadania de Pessoas com Deficiência 112 

Visual”. Aprovada. Parece nº12/2015 da APAE renovação. Resolução nº 459 113 

sobre a aprovação, emissão de certificado e posterior liberação de recursos para 114 

o projeto “Atendimento Médico e Odontológico”, sob responsabilidade da 115 

entidade APAE. Aprovado. Em seguida a secretária do Fia informa que desde 116 
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quando assumi a Secretaria verificamos a necessidade de identificar os valores 117 

da conta do Fundo referentes à doação das entidades e o Saldo Remanescente. 118 

Após esse levantamento será encaminhado para a comissão finanças e depois 119 

para mesa diretora. Roseli comentou sobre o processo que a secretaria do FIA 120 

está realizando para mobilizar recursos via FIA para criar o sistema de doação 121 

do Fundo. Informa que estão em fase de elaboração do projeto e que sobre a 122 

mobilização de recursos a empresa Tractebel se colocou a disposição. 123 

Comissão de Conselho Tutelar. O Conselheiro tutelar Luís solicita a retomada 124 

da reunião dos conselheiros tutelares juntamente com a comissão, pois estão 2 125 

meses sem realizá-la. Conselheira Márcia informa que as reuniões estão 126 

definidas sempre as segundas segundas-feiras do mês às 15h. A conselheira 127 

Maria do Carmo sugere que as reuniões com os conselheiros tutelares sejam 128 

feitas na sede do conselho tutelar, bem como que tenhamos a prática de visitar 129 

as casas de acolhimento governamentais do município de Florianópolis. Luís 130 

Informa que teve poucas mudanças nas casas de acolhimento, que as casas 131 

das meninas ainda continuam em situação de risco. Solicita o registro da 132 

insatisfação dos conselheiros tutelares sobre a situação das casas de 133 

acolhimento do município. Ainda, informa que não temos mais vagas para 134 

adolescentes em Florianópolis, e diante disso estamos agendando uma reunião 135 

com o Ministério Público e Secretaria de Assistência Social. Conselheira Scheila 136 

falou sobre a situação sem atendimento do MP da 9ª Promotoria e no Juizado, 137 

logo os processos, sejam de doação ou não estão todos parados. A conselheira 138 

tutelar Marinês relatou uma situação de denúncia de assedio sexual por uma 139 

pessoa de alto poder aquisitivo da cidade, e informa que até o momento 140 

nenhuma advertência/condenação foi tomada, sendo que o conselho possui 141 

toda prova e relatos sobre o fato. Conselheiro tutelar Luís relata que essa 142 

situação que o Conselho Tutelar Norte traz é uma questão frequente em todos 143 

os outros conselhos da falta de resposta pelos órgãos competentes. Isso se 144 

deve ao fato que houve troca das delegadas. Diante do exposto comunica que 145 
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terá um evento no dia 18/06 com o seguinte tema: Acolhimento e 146 

encaminhamento das Policias Civis no Fórum de Justiça. Ficou deliberado como 147 

encaminhamento a ser realizado pelo CMDCA fazer um ofício sobre a situação 148 

citada acima e enviar para a Secretaria de Segurança Pública. Conselheira 149 

Maria do Carmo sugere que os conselheiros de Direitos visitem as casa de 150 

acolhimento do município. A conselheira Renata sugere para que o conselho 151 

tutelar faça a este conselho um comunicado relatando a atual situação da casa 152 

da mulher situada na Agronômica. Maria do Carmo informa sobre a necessidade 153 

dos editais do saldo remanescente e do Itaú serem apresentados em plenária, 154 

uma vez que já tinha sido deliberado. Também que se faz necessário ainda a 155 

definição de prioridade do edital do saldo remanescente, bem como a rever 156 

resolução 175 do CMDCA que só poderão receber recursos do saldo 157 

remanescente as entidades que não mobilizaram recursos no ano anterior. 158 

Secretária Roseli diz que até o dia 15/12/15 é necessário fechar todos os 159 

repasses de recursos do Fundo. Conselheira Scheila reforça o pedido para ter 160 

uma atenção especial as casas de acolhimento, como sugestão do FINAF e 161 

também reforçado via ofício pela Dr. Brigite, juíza ao elaborar o edital do saldo 162 

remanescente. A presidente Lisiane pede para que os editais (Saldo 163 

remanescente e Itaú), sejam socializados para todos conselheiros de direitos 164 

antes da plenária. Foi necessário reestruturar as comissões dos Editais Itaú e do 165 

Saldo Remanescente. Ficando assim definidas, Itaú: conselheira não 166 

governamental Renata, conselheira governamental Ana Cristina e Dória, e como 167 

colaboradores Ana Cristina e Rodrigo. Saldo remanescente: conselheiro 168 

governamental Anderson, conselheira não governamental Mª do Carmo e Arony, 169 

e colaboradora Roseli. Conselheiro Anderson informa que é importante que a 170 

comissão de normas faça alterações nas resoluções do CMDCA, principalmente 171 

a de nº 175. Conselheira Marcia reforça o trabalho que a comissão do processo 172 

seletivo dos Conselhos tutelares vem realizando. Em seguida a presidente deu a 173 

reunião por encerrada, agradeceu a presença de todos e todas e mandou lavrar 174 
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a presente ata que segue assinada por mim, Renata Machado Pereira, 175 

conselheiro de direitos do CMDCA. Florianópolis, 20 de maio de 2015. 176 


