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Aos dezenove dias do mês de novembro 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); Lisiane Bueno da Rosa (Vice Presidente CMDCA – Centro de 6 

Integração Empresa Escola de Santa Catarina – CIEE); Fernanda Ferreira 7 

Porto (Secretaria Municipal de Assistência Social); Renata Machado Pereira (2ª 8 

Secretária do CMDCA – Instituto Comunitário da Grande Florianópolis); Antônio 9 

Silva Junior (Centro Cultural Escrava Anastácia); Maria do Carmo Silveira 10 

Pereira (Centro de Atenção à Formação Integral do Ser); Scheila Cristina 11 

Frainer (ACAJE); Carlise Fuhr (Irmandade do Divino Espírito Santo –IDES); 12 

Márcia Sueli Del Castanhel (Secretaria Municipal Del Castanhel); 13 

Representantes das Entidades e Conselheiros Tutelares: Mônica Cabral 14 

(CEDEP); Luzia M. A. Baues (Casa dos Girassóis); Cinthya Spinato 15 

(Conselheira Tutelar Centro); Jaqueline Melo (Advogada); Olga Iung 16 

(Conselheira Tutelar Norte); Ângela L. APAE); Caroline Oliveira F. (Lar Fabiano 17 

de Cristo); Nilcélia A. Jerônimo Duarte (Conselho Tutelar Centro); Paloma P. A. 18 

Schutel (AHESC – Associação dos Hemofílicos do Estado de SC); Ana Paula 19 

Bressan (Planejamento da SEMAS) Sérgio Eulálio Bandeira (Conselho Tutelar 20 

Norte); Jeferson Silva (Conselho Tutelar Sul); Alessandra B. da Silva (Eletrosul 21 

–Transmissão da Cidadania e do Saber); Florislene N. Baldissarelli (Obras  22 

Sociais  C P. Coqueiros); Dionéia Berny Guedes (ASGF -Associação dos 23 

Surdos da Grande Florianópolis); Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio 24 

Paludo); Maristela Toledo Soares (SEED -  Seara Espírita Entreposto da Fé); 25 

Gilson Morais (Casa da Criança do Morro da Penitenciária); Daniela Martini 26 

Morais (OPP- Univali); Cássia  S. Silva  (Casa Lar Luz do Caminho); Aghata 27 

Gonsalves – Esag/Udesc).  Estavam presentes também: Fabiana Effting 28 

Knabben (Secretaria Executiva do CMDCA), Rodrigo Lisboa (Secretario 29 

Executivo FMDCA); Everton Marquardt (FMDCA). A presidente Dória deu as 30 
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boas vindas a todos e a todas e segue com as alterações na pauta que foram 31 

aprovadas pela plenária: 1) Apresentação dos presentes; 2) Leitura e 32 

aprovação da ordem do dia e da ata da Sessão Plenária Extraordinária de 33 

29 de Outubro de 2014; 3) Leitura e destaque dos informes e providências 34 

(Socializar a participação do CMDCA com a Abrinq); Apresentação do 35 

Sistema – Observatório Municipal das Políticas Públicas da SEMAS e 36 

Gestão dos Fundos;  4) Momento das Comissões; Comissão de 37 

Acompanhamento dos Conselhos Tutelares: Reunião  com a Presidente 38 

Dória, Mesa Diretora e todos os Conselheiros Tutelares dia 21/11/2014, às 39 

16hs no CMDCA; Pareceres nº 03 e nº 05; Edital nº 03/2014; Capacitação com 40 

Dr. Murilo dia 08/12/2014 das 9h às 17hs; Atividades Exitosas; Crachás; Hora 41 

Extra dos Motoristas;  5) Comissão de Políticas Públicas; Convocar a 42 

Comissão do Plano  Decenal / Indicação das representações governamentais e 43 

não governamentais; Plano de Atendimento Sócio Educativo (Representantes 44 

José Henrique Brito e Antônio Silva Jr.); Encaminhar para o CMDCA até 45 

24/11/2014 o Plano de Ação que foi elaborado na capacitação; Comissão da 46 

Conferência; Socializar o 1º Encontro com Adolescentes que estão apoiando 47 

nesta Conferência. A Conselheira de Direitos Scheila fez a leitura da ata 48 

anterior (19/11/2014) e segue aprovada. Dando continuidade aos trabalhos, a 49 

Assessora de Gabinete Roseli e Anderson C. S. Abreu fazem a apresentação 50 

do Sistema intitulado – Observatório Municipal das Políticas Públicas da 51 

SEMAS e Gestão dos Fundos, que tem como objetivo  prever as políticas 52 

macro da Assistência Social  bem como a Gestão dos Fundos; em seguida foi 53 

aberto para questionamentos e sugestões. A Conselheira de Direitos Maria do 54 

Carmo faz uma análise da situação drástica que está a Prefeitura, afirmando 55 

que se não houver possibilidade  temos que pensar como alternativa o saldo 56 

remanescente para fazer o pagamento do sistema, a saída é a parceria; Até a 57 

campanha  de dezembro a destinação é casada, depois o edital  é canalizado e 58 

verifica-se o diagnóstico. A Conselheira Lisiane argumenta que todos temos 59 

experiência de um sistema mal sucedido, a idéia é muito boa, talvez fazer um 60 
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detalhamento, às previsões necessárias e garantir  as horas de manutenção. A 61 

assessora Roseli diz que já está previsto o acompanhamento da empresa e a 62 

capacitação dos funcionários em seguida, informa que no dia 27/11/2014 no 63 

período das 13h às 18h, no plenarinho da Assembléia Legislativa acontece a 2ª 64 

Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município que 65 

tem a finalidade de articular e mobilizar a sociedade civil organizada para 66 

participar da assembléia de eleição dos representantes da sociedade civil para 67 

a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 68 

COMSEA, no município de Florianópolis gestão 2014/2016. A Presidente Dória 69 

agradece a participação do Anderson e da assessora Roseli e relata  sobre a 70 

importância  do Prefeito Amigo da Criança, pois, é  estratégico favorece e 71 

incentiva o diálogo entre as Secretarias, Conselhos e órgãos do Governo,  com 72 

o objetivo de tornar a gestão pública cada vez mais democrática, participativa e 73 

efetiva na melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes. A 74 

Fundação Abrinq  estimula para implementação de ações públicas, 75 

fortalecimento de organizações não governamentais e governamentais para 76 

prestação de serviços ou defesa de direitos, estímulo à responsabilidade social, 77 

articulação política e social na construção e defesa dos direitos e conhecimento 78 

da realidade brasileira quanto aos direitos da criança e do adolescente. Com 79 

relação há falta de motoristas no Conselho Tutelar, depois da última plenária, 80 

conversei com o Mamute e expliquei toda a demanda dos Conselhos Tutelares 81 

fiz uma exposição de motivos, mas quero deixar claro que não foi um trabalho 82 

da Dória, foi iniciativa do CMDCA ir até o Conselho Gestor e resolver a 83 

situação. A capacitação do Dr. Alexandre foi maravilhosa e ficou encaminhado 84 

para cada conselho elencar as atividades exitosas para divulgação no site da 85 

Prefeitura, os crachás, estou resolvendo diretamente com o Gabinete do 86 

Prefeito. A presidente Dória solicita  que seja encaminhado para o Prefeito um 87 

ofício cobrando dos secretários, que os representantes de cada secretaria que 88 

fazem parte deste Conselho, tenham mais comprometimento e sejam mais 89 

presentes no CMDCA. A Conselheira Márcia argumenta que gostaria de estar 90 
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mais presente, mas está sozinha no seu setor. A Presidente Dória explica  que 91 

existe na Prefeitura o Conselho da Previdência e infelizmente não havia 92 

comprometimento das representações governamentais, depois  que houve o 93 

pagamento de gratificação, é uma briga para participarem. A presidente 94 

informa que no dia 21/11/2014 às 16h no CMDCA, reunião com todos os 95 

conselheiros tutelares. A Conselheira Fernanda relata que o Parecer de nº 03 96 

será  arquivado no CMDCA e comunicado ao Ministério Público e o Parecer de 97 

nº 05 será arquivado  por insuficiência dos elementos de prova. A conselheira 98 

tutelar Olga afirma que trabalha há 05 anos como conselheira tutelar e seria 99 

impossível não haver denúncia; “eu não sei o que estou fazendo aqui, eu não 100 

sei o que é esse Parecer nº 03 e 05, eu quero mais respeito”. Relata que 101 

recebeu o comunicado por telefone de forma grosseira, comunicando sobre os 102 

Pareceres, depois então, veio por email, reclama que a convocação que foi 103 

enviada não é a mesma que está sendo apresentada pela plenária. Diz que 104 

está com a sua demissão pronta, mas faz questão de sair pela porta da frente, 105 

reclama que a seu estágio está trancado porque está proibida de usar  as suas 106 

folgas para realizar o estágio obrigatório na faculdade e sente falta da época da 107 

Alexssandra.  A Vice Presidente Lisiane afirma que não existe falta de respeito, 108 

a idéia de colocar os números nos Pareceres, surgiu com o intuito de preservar 109 

e evitar a exposição do conselheiro para servir de referência. Estamos sempre 110 

à disposição para quaisquer dúvidas que surgirem. A conselheira Fernanda 111 

argumenta que as denúncias chegam no CMDCA e precisam ser apuradas. 112 

“Nós não inventamos as denúncias, precisamos apurá-las, a omissão é crime”. 113 

Com relação ao telefonema foi a Fabiana quem fez, nós estávamos presentes 114 

na sala e não houve grosseria nenhuma, apenas comunicou, ela ficou com o 115 

telefone na mão com aquela expressão “Desligou e eu nem  havia terminado 116 

de falar”.  A Vice Presidente Lisiane diz que não existe outra maneira de apurar 117 

as denúncias, tem que ser pelo CMDCA. A advogada Kelly lembra de colocar 118 

no protocolo os princípios constitucionais, garantindo a ampla defesa e o 119 

contraditório, não expor o Conselheiro Tutelar, garantir o sigilo e ir aprimorando 120 
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o processo. A conselheira Fernanda afirma que  está sendo garantida a ampla 121 

defesa e o contraditório,  nós temos um fluxo de trabalho nessa comissão. A 122 

presidente do CMDCA quando toma conhecimento da denúncia despacha para 123 

a comissão de CT. Se de imediato ou no curso do processo tiver evidências de 124 

que a irregularidade envolve crime é  encaminhado para o MP. O Conselheiro 125 

Tutelar possui o prazo de 10 dias para apresentar defesa, fazer o rolamento 126 

das testemunhas  e depois nas oitivas, ele se manifesta novamente. A 127 

conselheira Renata comunica que a reunião da mesa diretora foi em cima da 128 

hora e a Fabiana não teve tempo hábil para fazer a pauta.  A conselheira Maria 129 

do Carmo expõe que toda essa tramitação  burocrática, jurídica atrapalha nas 130 

relações, está faltando a questão humana, somente houve uma capacitação 131 

nessa gestão, eu fico preocupada porque tamanho é o desgaste emocional, 132 

muitos estão despreparados não foram capacitados adequadamente. A razão 133 

maior de tudo isso é proteger e defender as crianças e os adolescentes. Não 134 

podemos chamar o conselheiro somente quando houver denúncias, a Olga não 135 

pode sair, ela tem que ficar. Nós erramos, temos que aceitar. A estagiária 136 

Cintia afirma que está há dois meses no CMDCA, cursa a faculdade de Direito 137 

e não percebe nenhum encaminhamento ilegal ou antiético que o CMDCA 138 

esteja fazendo. A Conselheira Nilcélia concorda com a fala da conselheira 139 

Maria do Carmo e ressalta que antes o CMDCA era parceiro, o modo como 140 

está sendo direcionado as denúncias, todo esse processo administrativo, deixa 141 

as pessoas pisando em ovos, estamos aflitos. Existe muito ataque e pouca 142 

compreensão pela situação que estamos passando, temos problemas com a 143 

falta de estrutura nos conselhos, estamos trabalhando com  seis conselheiros 144 

tutelares a menos e da parte administrativa somente vem cobranças. Não 145 

tenho formação, mas amo o que eu faço e com relação a estagiária Cintia nós 146 

já pedimos desculpas num outro momento. A conselheira Renata pede para 147 

que seja votado os Pareceres. A Conselheira Tutelar Cinthya questiona e não 148 

entende como vai ser votado um Parecer, se os conselheiros de direito não tem 149 

conhecimento sobre o teor. O secretário executivo do Fia Rodrigo, sugere que 150 
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tragam o caso para a plenária sem expor o nome dos conselheiros envolvidos. 151 

A conselheira Fernanda fala o que a comissão recomendou o arquivamento e 152 

então a plenária deliberou pelo mesmo. Os conselheiros de direitos reuniram-153 

se privadamente e deliberaram que o Parecer de nº 03 será arquivado no 154 

CMDCA e comunicado ao Ministério Público e o Parecer de nº 05 será 155 

arquivado no CMDCA. A Conselheira de Direitos Renata apresenta o 156 

calendário do edital para conselheiro tutelar suplente e relata que convidou a 157 

professora  da Estácio de Sá Mirella Alves de Brito para fazer parte da 158 

comissão de políticas públicas, mas infelizmente está faltando a representação 159 

governamental e esse fato inviabiliza os trabalhos. A comissão de políticas 160 

públicas está sendo cobrada para elaborar o Plano Decenal (2015 -2025) e o 161 

Plano Municipal. Relata que é importante fazer uma Comissão para o Plano 162 

Decenal (2015-2025) e que cada comissão encaminhe o seu plano de ação. É 163 

importante mencionar que todas as despesas referentes à capacitação do Dr 164 

Murillo José Diácomo, serão pagas pelo FIA, segue aprovado. A Presidente 165 

Dória sugere que seja encaminhado um ofício ao Prefeito relatando as 166 

ausências das representações governamentais e encaminhando novos nomes. 167 

A conselheira Scheila relata sobre o 1º Encontro com Adolescentes os temas 168 

debatidos foram relacionados com gravidez na adolescência, drogas, 169 

homofobia, Cyberbullying, etc. A presidente Dória sugeriu a participação de um 170 

representante do Conselho Tutelar para participar da Comissão da 171 

Conferência. Em seguida a Presidente Dória deu a reunião por encerrada, 172 

agradeceu a presença de todos e mandou lavrar a presente ata que segue 173 

assinada por mim, Fabiana Effting Knabben Secretaria Executiva do CMDCA. 174 

Florianópolis, 19 de Novembro de 2014. 175 


