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Aos vinte e nove  dias do mês de outubro de 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); Joana Sá Fortes Régis (Suplente – Secretaria Municipal de 6 

Assistência Social); Renata Machado Pereira (2ª Secretária do CMDCA – 7 

Instituto Comunitário da Grande Florianópolis); Antônio Silva Junior (Centro 8 

Cultural Escrava Anastácia); Adriana Kincheski Bunn (Centro Cultural Escrava 9 

Anastácia); Guilherme dos Santos Murara (Fundação CASAN); Maria do 10 

Carmo Silveira Pereira (Centro de Atenção à Formação Integral do Ser); 11 

Simone Simon (Fundação Cultura Franklin Cascaes); Alba Regina Salvador 12 

Trentini (Secretaria Municipal da Fazenda); Scheila Cristina Frainer (ACAJE); 13 

Carlise Fuhr (Irmandade do Divino Espírito Santo –IDES); Luciane V. R. de 14 

Oliveira (CCPAN); Leila Maria Cruz (Associação Novo Alvorecer) Gabriela S. 15 

Minesol (IATEL) Welma B. C. Cândido (ACAM);  Bianca Maria Sell (Casa Lar 16 

Luz do Caminho), Maristela Soares (SEED); José A. Correia (A.A.E.I Vento 17 

Sul) Alessandra B. da Silva (Transmissão da Cidadania e do Saber), Daniela A. 18 

Scheidt (Casa da Criança do Morro da Penitenciária), Elizabeth Meira Heyse 19 

(Conselho Tutelar Sul), Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo), Luís 20 

Antônio Rodrigues (Conselho Tutelar Centro), Jefferson Silva (Conselho Tutelar 21 

Sul), Paloma S. A. Schutel (AHESC- Associação dos Hemofílicos), Vanessa 22 

Polanque (APAE). Estavam presentes também: Luciano von Frühauf (Técnico 23 

Administrativo do CMDCA); Fabiana Effting Knabben (Secretaria Executiva do 24 

CMDCA), Rodrigo Lisboa (Secretario Executivo FMDCA); Everton Marquardt 25 

(FMDCA). A presidente Dória deu as boas vindas a todos e a todas e segue 26 

com a pauta: 1) Apresentação dos presentes; 2) Leitura e aprovação da 27 

ordem do dia e da ata da Sessão Plenária Ordinária de 15 de Outubro de 28 

2014; 3) Leitura e destaque dos informes e providências;  4) Momento das 29 
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Comissões; Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Tutelares; 30 

Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do FloriCriança:  31 

A Conselheira de Direitos Scheila fez a leitura da ata anterior (15/10/2014) e 32 

segue aprovada. Dando continuidade aos trabalhos, a Conselheira Maria do 33 

Carmo relata as  entidades que foram contempladas com o Saldo 34 

Remanescente, Edital 01/2014; Associação Comunitária Amigos de Jesus, 35 

Casa Lar Luz do Caminho, Filantropia Hildo Luiz de Souza, Obras Sociais da 36 

Comunidade Paroquial de Coqueiros, Irmandade do Divino Espírito Santo, 37 

Centro cultural Escrava Anastácia, Ação Social Missão, Associação Gente 38 

Amiga, Centro de Educação e Evangelização Popular, Conselho Comunitário 39 

do Pantanal, Associação Novo Alvorecer e Associação Atlética Vento Sul. A 40 

conselheira Maria do Carmo fez um chamamento das entidades, dizendo que 41 

foi deliberado numa reunião com as entidades, que elas apresentassem 42 

recurso conforme a previsão do Edita 01/2014l, somente 3 (três) entidades não 43 

apresentaram recurso obedecendo o prazo estabelecido. É importante destacar 44 

que os pareceres e os projetos estão no Fia, à disposição para as entidades 45 

analisarem e fazerem as verificações, com a máxima transparência; O ideal 46 

seria que todas as entidades pudessem ser contempladas, infelizmente 47 

enquanto não houver um sistema confiável às doações ficam comprometidas, o 48 

Fundo é a principal ferramenta do CMDCA para a efetivação das políticas de 49 

atendimento às crianças e aos adolescentes, o fundo viabiliza o CMDCA este 50 

viabiliza o ECA, por isso é de suma importância que em 2015 seja implantado 51 

esse novo sistema e o CMDCA autorize o pagamento. A Presidente Dória diz 52 

que no FIA o percentual será depositado. Em reunião com o Secretário de 53 

Planejamento vai ser mantido o valor previsto de R$700mil (setecentos mil). A 54 

conselheira de direitos Renata, faz uma apresentação dos membros que 55 

compõem a Comissão de Processo Seletivo para Conselheiro Tutelar Suplente 56 

representantes governamentais: Dória Conceição de Moraes Vicente e Roberta 57 

Garcia de Almeida; membros não governamentais Adriana K. Bunn e Renata 58 

Machado Pereira. A conselheira explica sobre a morosidade do Edital 59 
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nº03/2014 em seguida o edital é apresentado, lido e aprovado com as 60 

seguintes alterações: no item 1.3.3 – Ficarão impedidas de participar do 61 

Processo Seletivo para Conselheiro Tutelar Suplente de Florianópolis, Gestão 62 

2013/2016 aquelas pessoas que foram penalizadas com a destituição da 63 

função de Conselheiro Tutelar nos 05 (cinco) anos  antecedentes; Fica suprida 64 

da redação nos  05 (cinco) anos antecedentes.  No item 1.3.4 ficou 65 

estabelecida a redação: “Quando no exercício de titularidade, os Conselheiros 66 

Suplentes exercerão a sua função  em regime de dedicação exclusiva, com 67 

jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias de segunda-feira à sexta-feira, com 68 

plantões diários noturnos inclusive finais de semana (sábados e domingos) e 69 

feriados”. No item 6.13 ficou estabelecida a redação: “A votação será realizada 70 

por meio de urna comum e cada candidato será identificado pela ordem de 71 

sorteio”. Ficou estabelecido em plenária que anexo 01 (Calendário referente ao 72 

Edital CMDCA nº 03/2014), a Comissão responsável ressalva as alterações 73 

das datas e os itens necessários. Aprovado. A capacitação dos Conselheiros 74 

Tutelares acontece dia 10/11/2014, tendo como Palestrante o Dr. Alexandre 75 

Takashima, no horário das 8h às 12h, em local a ser definido.  A próxima 76 

capacitação está sendo prevista para o dia 08/12/2014, no CIEE, com o Dr. 77 

Murillo José Digiácomo.  O CT Luís apresenta que a problemática referente à 78 

paralisação das atividades dos motoristas dos Conselhos Tutelares nos dias de 79 

semana entre o período das 18h às 20h nos finais de semana, das 8h às 20h, 80 

pelo não pagamento das horas extras, não foi resolvida. A Conselheira de 81 

Direitos, Joana, cita a situação dos Educadores Sociais que é similar aos dos 82 

motoristas, mas, os educadores não pararam suas atividades, frisou que é 83 

importante existir uma flexibilização neste momento. Diante desta situação, a 84 

plenária deliberou para que seja encaminhado um ofício ao Ministério Público, 85 

Vara da Infância, sensibilizando a Promotoria para que se estabeleça um 86 

comando de ordem constitucional dirigido ao Poder Público, no sentido de fazer 87 

com que a criança e o adolescente sejam a preocupação primeira dos 88 

administradores. Em seguida a Presidente Dória, fez um desabafo dizendo que 89 
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é incompatível a postura profissional de pessoa nesta plenária com deboches, 90 

risos, não vou tolerar mais isso, essa mediocridade e falta de respeito; na 91 

próxima plenária se esse tipo de atitude desrespeitosa permanecer  eu vou 92 

pedir para a pessoa se retirar. Em seguida, a Presidente justifica a sua saída, 93 

tem que estar presente em um outro compromisso e a Conselheira de Direitos 94 

e 2ª Secretária Renata, continua dando encaminhamento na pauta. Renata 95 

lembra da necessidade urgente de se estruturar a Comissão de Políticas 96 

Públicas, pois, está faltando uma representação governamental, como 97 

deliberação da plenária encaminhar ofício para a Secretária de Saúde, não tem 98 

suplência, com a saída da Conselheira Karina a Secretaria Municipal de 99 

Segurança Pública e Defesa do Cidadão, não indicou um nome para substituí-100 

la e o suplente não compareceu em nenhuma plenária e também não participa 101 

de comissão; É importante e fundamental para os trabalhos do Conselho que  102 

também que os suplentes possam estar fazendo parte nas Comissões, 103 

infelizmente a Fundação Municipal de Esporte e a Suplência da Secretaria  de 104 

Finanças, não estão presentes em nenhuma comissão.A plenária deliberou 105 

para marcar uma reunião com os conselheiros governamentais e encaminhar 106 

ofício para as respectivas secretarias e fundações e ofício notificando o 107 

Prefeito. A Conselheira Maria Do Carmo complementa dizendo que há uma 108 

necessidade urgente de ser mais proativo, estamos sendo muito passivos por 109 

isso é fundamental agendar uma reunião com o Prefeito e que possa ser 110 

estabelecido prazos para estas questões serem resolvidas. O Conselheiro 111 

Tutelar Luís faz uma crítica a postura autoritária da Presidente Dória e afirma 112 

que o Fórum de Políticas Públicas vai estar encaminhando um ofício solicitando 113 

que a Presidente Dória, agende uma reunião com todos os conselheiros 114 

tutelares, juntamente com a mesa diretora. As Conselheiras Joana e Renata 115 

questionam a postura do CT Luís, pois, este deveria ter mencionado estas 116 

questões diante da presença da presidente e não esperado ela se retirar da 117 

plenária. A Conselheira Maria do Carmo percebe nas gestões anteriores 118 

existiam muitos conflitos, discussões improcedentes, autoritarismo com a 119 
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chegada do Edelvan e da Dória é possível ter mais harmonia no ambiente, 120 

existe diálogo, não vejo na Dória uma atitude autoritária é uma pessoa 121 

facilmente conversável com diálogo desarmado. A Conselheira Renata coloca 122 

como encaminhamento reforçar este pedido do CT Luís para a Dória 123 

juntamente com a mesa diretora. Como deliberação de plenária, encaminhar 124 

ofício ao Secretário da SEMAS (Marcos), solicitando mais uma  secretaria 125 

executiva  para fazer parte da composição do CMDCA, com a maior brevidade 126 

possível. Com relação ao Prefeito Amigo da Criança  que ocorre nos dias 12 e 127 

13 de Novembro foi deliberado que a Conselheira Adriana K. Bunn fizesse a 128 

representação, juntamente com a Presidente Dória que estará representando a 129 

Secretária de Educação. A Conselheira Scheila destaca de que para se fazer 130 

um planejamento  estratégico é necessário antes de tudo saber a realidade da 131 

criança e  do adolescente de Florianópolis através de um diagnóstico; A 132 

Conselheira Renata destaca que há um projeto do ICOM neste sentido e  133 

questiona os procedimentos para viabilidade já que a instituição possui 134 

metodologia própria e projeto aprovado para captação através do FIA . 135 

Deliberou-se para estudar a possibilidade junto a equipe do FloriCriança. Em 136 

seguida deu a reunião por encerrada, agradeceu a presença de todos e 137 

mandou lavrar a presente ata que segue assinada por mim, Fabiana Effting 138 

Knabben Secretaria Executiva do CMDCA. Florianópolis, 29 de Outubro de 139 

2014. 140 


