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Aos dezessete dias do mês de setembro dois mil e quatorze, às quatorze 1 

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

Escola de Santa Catarina – CIEE/SC, estiveram reunidos(as) em Sessão 3 

Plenária Ordinária os(as) seguintes Conselheiros(as) de Direitos: Dória 4 

Conceição de Moraes Vicente (Presidente do CMDCA – Secretaria Municipal 5 

de Educação); Fernanda Ferreira Porto (1ª Secretária do CMDCA – Secretaria 6 

Municipal de Assistência Social); Renata Machado Pereira (2ª Secretária do 7 

CMDCA – Instituto Comunitário da Grande Florianópolis); Adriana Kincheski 8 

Bunn (Centro Cultural Escrava Anastácia); Alba Regina Salvador Trintini 9 

(Secretaria Municipal da Fazenda);  Carlise Furh (Irmandade do Divino Espírito 10 

Santo); Guilherme dos Santos Murara (Fundação CASAN); José Henrique Brito 11 

(Fundação Municipal de Esportes); Maria do Carmo Silveira Pereira (Centro de 12 

Atenção à Formação Integral do Ser); Simone Simon (Fundação Cultura 13 

Franklin Cascaes); Márcia Sueli Del Castanhel (Secretaria Municipal de 14 

Saúde); Scheila Cristina Frainer Yoshimura (Associação Comunitária Amigos 15 

de Jesus). Estavam presentes também: Luciano von Frühauf (Técnico 16 

Administrativo do CMDCA); Maurício Aurélio dos Santos (Casa Lar Luz do 17 

Caminho); Paloma Schutel (AHESC); Alessandra B. da Silva (Transmissão da 18 

Cidadania e do Saber); Edson Belmonte (ASSUFSC); Mariana Schimdt (Legião 19 

da Boa Vontade); Gabriel S. Alves Pereira (Fundação Cultural Franklin 20 

Cascaes); Daniella A. Scheidt (Casa da Criança do Morro da Penitenciária); 21 

Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Angela Ambrosio (APAE); 22 

Fernanda Nuollazi (CAPS); Daniela Martini (OPP Univalli); Indianara Trainotti 23 

(Conselho Tutelar Norte); Jefferson Silva (Conselho Tutelar Sul); Elizabeth 24 

Meira Heyse (Conselho Tutelar Sul); Luis Antonio Rodrigues (Conselho Tutelar 25 

Centro); Josine Andria da Luz (Conselho Tutelar Continente). A presidente 26 

Dória deu as boas vindas a todos e a todas e apresentou a seguinte pauta do 27 

dia: 1) Apresentação dos presentes; 2) Leitura e Aprovação da ordem do 28 

dia e da ata da Sessão Plenária Ordinária de 20 de agosto de 2014; 3) 29 
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Leitura e destaque dos informes e providências; 4) Momento das 30 

Comissões – Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Tutelares: 31 

Prorrogação das denúncias nº 02, 03 e 04; Parecer nº 02/2014 e Resolução; 32 

Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do FloriCriança: 33 

Pareceres e Resoluções CASA LAR LUZ DO CAMINHO; ASSOCIAÇÃO 34 

SAÚDE CRIANÇA; SUPERAR E ASSUFSC;  Comissão de Normas e 35 

Monitoramento: Pareceres e Resoluções ACAJE e FCFF; Nova composição 36 

da Comissão; Comissão de Políticas Públicas: Composição da Comissão; 37 

Evento Observatório de Políticas Públicas; 5) Assuntos Gerais. Em seguida 38 

houve a apresentação dos presentes e após a mesma a presidente Dória pediu 39 

que a Conselheira Scheila lesse a ata da Sessão Plenária Ordinária do mês de 40 

agosto. Após a leitura a mesma foi aprovada pelos(as) conselheiros(as) 41 

presentes. Em seguida passou-se aos momentos das Comissões. Iniciou-se 42 

pela Comissão Acompanhamento aos Conselhos Tutelares quando a 43 

Conselheira Renata informou sobre a prorrogação das denúncias de nº 03 e 04 44 

e o parecer nº 02/2014. A Conselheira Fernanda comentou que, por conta do 45 

arquivamento do processo, o parecer não seria lido. Disse ainda que os autos 46 

estão à disposição do Conselho Tutelar no CMDCA a fim de que o/a 47 

denunciado(a) não seja exposto(a). O Conselheiro Tutelar Luis comenta que 48 

não foi intimado para comparecer a Plenária, pois a denuncia era referente a 49 

ele. A Conselheira Scheila comentou sobre a recente ausência de conselheiros 50 

no Conselho Tutelar Continente. Em seguida passou-se a Comissão de 51 

Normas e Monitoramento quando foram lidos os pareceres da Associação 52 

Comunitária Amigos de Jesus – ACAJE e da Fundação Cultura Franklin 53 

Cascaes, e suas respectivas resoluções: Resolução nº 401 que dispõe sobre 54 

a renovação de registro da entidade Associação Comunitária Amigos de Jesus 55 

e do programa “Casa de Acolhimento Semente Viva”; Resolução nº 402 que 56 

dispõe sobre a renovação de inscrição do programa “Causos do Frankolino” 57 

sob responsabilidade da Fundação Cultural Franklin Cascaes. Após a leitura as 58 

mesmas foram aprovadas. Em seguida a presidente Dória comentou sobre a 59 
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importância da disponibilidade dos/das Conselheiros(as) para participar das 60 

visitas para o registro das entidades. A Conselheira Scheila pede para constar 61 

em ata que seja dada prioridade a Casa Lar Emaús assim que seu registro 62 

vencer, pois se trata de uma casa de acolhimento e precisa estar com o 63 

registro em dia para receber recursos. Em seguida passou-se a Comissão de 64 

Avaliação e Monitoramento de Projetos do FloriCriança, quando foram lidos 65 

os pareceres e suas respectivas resoluções, sendo elas: Resolução nº 403 66 

que dispõe sobre a renovação do certificado de captação para o projeto 67 

“Equoterapia Cidadã” sob responsabilidade da entidade Associação de 68 

Equoterapia e Reabilitação SUPERAR; Resolução nº 404 que dispõe sobre a 69 

aprovação e liberação de recursos depositados no Fundo Municipal dos 70 

Direitos da Criança e do Adolescente para o projeto “Revitalizando Espaços”, 71 

sob responsabilidade da entidade Casa Lar Luz do Caminho; Resolução nº 72 

405 que dispõe sobre a aprovação e liberação de recursos depositados no 73 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o projeto 74 

“Continuação e Otimização das Atividades do Plano de Ação Familiar – PAF”, 75 

sob responsabilidade da entidade Associação Saúde Criança Florianópolis; 76 

Resolução nº 407 que dispõe sobre a aprovação e liberação de recursos 77 

depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para 78 

o projeto “Berçário de Paz”, sob responsabilidade da entidade Casa Lar Luz do 79 

Caminho e Resolução nº 408 que dispõe sobre a não aprovação do projeto 80 

“Futebol Social”, sob responsabilidade da entidade Associação Atlética dos 81 

Servidores da UFSC. Todas as resoluções citadas acima foram aprovadas. 82 

Sobre a não aprovação do projeto da ASSUFSC, a Conselheira Maria do 83 

Carmo comentou sobre o cuidado que a Comissão teve para sua análise, e 84 

disse que mesmo após diversas reuniões e pedidos de readequação não 85 

conseguiram enquadrar o projeto nos critérios estabelecidos pelo CONANDA. 86 

Disse ainda que a UFSC deveria atender o público desse projeto e que os 87 

recursos solicitados eram em sua maioria para pagamento de pessoal, e como 88 

a entidade é referente a uma instituição pública, poderia abarcar também o 89 
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pagamento de funcionários da Universidade. No projeto citam o atendimento a 90 

144 crianças e adolescentes, mas hoje atendem somente 44. Maria solicita 91 

ainda que o representante da entidade se manifeste, mas o mesmo não estava 92 

mais presente. Em seguida passou-se a Comissão de Políticas Públicas 93 

quando a Conselheira Renata comentou que a atual composição da Comissão 94 

é ela, como coordenadora, Roberta, Carlise, Márcia, Samantha e Juliane. Disse 95 

que a Comissão está se reunindo com frequência, e que se definiu como 96 

sextas-feiras, às 16 horas, o melhor horário para tais encontros. A Conselheira 97 

Márcia comenta que não pôde participar das reuniões por outros 98 

compromissos, e que irá enviar seu calendário para as integrantes da 99 

Comissão redefinirem os dias das reuniões para que todas possam participar. 100 

Comentou ainda que acha interessante a participação da SEMAS na 101 

Comissão. Renata sugere que seja feito o convite para a Conselheira Joana 102 

participar da mesma. Em seguida a mesma comenta que o CMDCA recebeu o 103 

convite para participar do 2º Encontro de Políticas Públicas, com o tema: Os 104 

Conselhos, as Políticas Públicas e a Participação Social, a ser realizado dia 30 105 

de setembro, às 19 horas, na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, na 106 

cidade de Itajaí. Renata comentou que seria interessante os membros da 107 

Comissão participarem do evento e disponibilizou-se para isso. Comentou 108 

também que já havia feito a proposta para a Conselheira Roberta em reunião e 109 

que a mesma aceitou o convite. Sendo assim foi aprovada a participação das 110 

referidas Conselheiras no evento Em seguida Maria do Carmo comenta sobre a 111 

importância de tal Comissão e que são necessários indicadores para esta. 112 

Renata comentou que em 2009 foi realizado um diagnóstico, pelo ICom, da 113 

situação da crianças e do adolescente no município de Florianópolis, mas que 114 

atualmente não dispõe de tais dados e que é necessário um novo 115 

levantamento de dados. Maria do Carmo comentou que o FMDCA dispõe de 116 

recursos para tal levantamento de dados, e que é necessária a contratação de 117 

uma empresa para isso. A Conselheira Alba disse que é interessante que seja 118 

feito um termo de referência que explique detalhadamente o que é requisitado 119 
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para a licitação, antes do processo licitatório. A Conselheira Márcia disse que a 120 

Comissão de reuniu algumas vezes no início de 2013 e que foram feitos alguns 121 

encaminhamentos para as secretarias municipais na coleta de informações. 122 

Daniela disse que é bolsista do Observatório de Políticas Públicas da UNIVALI 123 

e que tem interesse em participar das reuniões da Comissão como 124 

colaboradora, para auxiliar na troca de materiais. Em seguida a presidente 125 

Dória pede para retornar a Comissão de Normas e Monitoramento, pois, é 126 

necessário reformular tal Comissão. A Conselheira Scheila se dispôs a 127 

participar da Comissão, assim como a presidente Dória e a Conselheira 128 

Roberta, que havia solicitado participação na mesma. A Conselheira Carlise 129 

disse que iria conversar com seu suplente, Diogo, para que o mesmo participe 130 

também. Em seguida passou-se a Comissão da X Conferência quando a 131 

Conselheira Adriana falou que as entidades presentes no CMDCA, e que 132 

trabalham com adolescentes, devem disponibilizar os jovens para participar 133 

das reuniões da Conferência desde o início. A Conselheira Maria do Carmo 134 

disse que está lendo a legislação do CONANDA para que se tenha o maior 135 

número de adolescentes envolvidos. A Conselheira Scheila comentou que o 136 

período ideal para a realização da Conferência é no mês de abril de 2015, pois 137 

é um mês com poucos eventos na cidade. Sugeriu ainda que ela ocorresse no 138 

Centro de Eventos de Florianópolis – Centro Sul. A Conselheira Renata pede 139 

para que seu nome seja retirado dessa Comissão, pois já está envolvida em 140 

muitas e não dispõe de tempo para participar de todas. Em seguida passou-se 141 

aos Assuntos Gerais. A Conselheira Renata fala que na última reunião do 142 

Fórum de Políticas Públicas ficou deliberado que se criasse uma Comissão da 143 

Criança e do Adolescente. Sugeriu que após o fim da plenária os 144 

representantes das entidades não governamentais se reunissem para formar 145 

tal Comissão. A Conselheira Scheila lembrou que é importante a participação 146 

das entidades no Fórum de Políticas Públicas, pois é necessária declaração de 147 

participação para apresentar projetos no FloriCriança. Em seguida Maurício 148 

fala sobre a situação atual do Fórum. Comenta ainda sobre a pouca demanda 149 
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nas casas de acolhimento, que isso pode ser bom ou ruim. E por fim fala sobre 150 

o Fundo Municipal da Assistência Social, que estão atrasando o repasse de 151 

recursos e que isso acarreta o atraso no pagamento de seus funcionários. A 152 

Conselheira Adriana concorda com o posicionamento de Maurício e sugere que 153 

seja feito um levantamento das entidades que estão passando pelo mesmo 154 

problema. Fala ainda da possibilidade de conversar com o Secretário Municipal 155 

da Assistência Social. Maria do Carmo fala que há a necessidade das 156 

entidades se organizarem e montarem uma pauta para ser apresentada ao 157 

Secretário. Por fim Renata convidou a todos para participar do segundo evento 158 

realizado pelo ICom em parceria com a UDESC com o tema “Governança e 159 

Legislação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, 160 

que será realizado dia 25 de setembro. Em seguida a presidente do Conselho 161 

deu a reunião por encerrada, agradeceu a presença de todos e mandou lavrar 162 

a presente ata que segue assinada por mim, Fernanda Ferreira Porto, 1ª 163 

Secretaria do CMDCA. Florianópolis – SC, 18 de setembro de 2014. 164 


