
  
 
 
 
 
 
 
 

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

15 DE ABRIL DE 2015 

 

1/6  

  

Aos quinze 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 

Ordinária os(as) seguintes Conselheiros(as) de Direitos: Ana Cristina Woeltje 4 

Schimidt (Secretaria Municipal de Saúde); Anderson Santos de Abreu 5 

(Secretaria Municipal de Assistência Social); Antonio Silva Junior (Centro 6 

Cultural Escrava Anastácia); Carlise Führ (Irmandade do Divino Espírito Santo); 7 

Dória Conceição de Moraes Vicente (Secretaria Municipal de Educação); 8 

Guilherme dos Santos Murara (Fundação CASAN); José Henrique de Brito 9 

(Fundação Municipal de Esportes); Lisiane Bueno da Rosa (Centro de 10 

Integração Empresa Escola de Santa Catarina); Márcia Sueli Del Castanhel 11 

(Secretaria Municipal de Saúde); Marta Conceição Silva Ribeiro (Centro de 12 

Apoio à Formação Integral do Ser); Renata Machado Pereira (Instituto 13 

Comunitário da Grande Florianópolis); Scheila Cristina Frainer Yoshimura 14 

(Associação Comunitária Amigos de Jesus); Valéria Jacques (Secretaria 15 

Municipal da Fazenda). Estiveram presentes também Aghata Gosalves 16 

(UDESC/ESAG); Alessandra B. da Silva (Transmissão da Cidadania e do 17 

Saber); Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Angela Imbrosio 18 

(APAE); Daniela A. Scheidt (Casa da Criança do Morro da Penitenciária); 19 

Daniela M. Morais (Univali); Dionéia Berny (Associação dos Surdos da Grande 20 

Florianópolis); Elisabeth Meira Heyse (Conselho Tutelar Sul); Emerson Assis de 21 

Souza (Casa São José); Gabriele S. Minosso (IATEL); Indianara Trainotti 22 

(Conselho Tutelar Norte); Luciano von Frühauf (CMDCA); Nabor de Souza Filho 23 

(SERTE); Paulo Roberto do Espírito Santo (Lar Fabiano de Cristo); Rodrigo 24 

Nascimento Lisboa (FloriCriança) e Simone V. de Azambuja (SERTE). A 25 

presidente Lisiane deu as boas vindas a todos e a todas e apresentou a seguinte 26 

ordem do dia: 1) Apresentação dos presentes; 2) Leitura e aprovação da 27 

ordem do dia e aprovação da ata da plenária ordinária de março de 2015; 3) 28 

Plano Municipal para Infância e Adolescência; 4) Inscrição e liberação de 29 
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recursos para participação no CONGRESUL; 5) Escolha de representante 30 

para Comissão do Plano Municipal das Políticas Públicas e Direitos 31 

Humanos LGBT; 6) Aprovação da PEC 171 (Redução da Maioridade Penal); 32 

7) Momentos das Comissões: Comissão da Conferência Municipal; 33 

Comissão de Políticas Públicas; Comissão de Avaliação e Monitoramento 34 

de Projetos do FloriCriança: Parecer e Resolução SERTE; Parecer e 35 

Resolução GAPA; Parecer e Resolução ACAM; Projeto SEMAS. Assuntos 36 

Gerais. Seguindo a reunião, a conselheira de direito Sheila fez uma breve 37 

reflexão a respeito da área de conhecimento que compreende o trabalho de 38 

estágio no CMDCA. Segundo ela, seria interessante que o estagiário fosse do 39 

curso de Direito ou Serviço Social, ao invés de Psicologia. Desse modo, 40 

segundo a Sheila, as referidas áreas e campo de atuação do Direito, bem como 41 

do Serviço Social compreenderiam melhor o processo de formação do estagiário 42 

e ajudaria de forma mais qualificada ao CMDCA. Após isso, a vice-presidente 43 

relatou que o estágio não é obrigatório e, por isso, não é necessário 44 

acompanhamento de um profissional da área, nesse caso de Psicologia, para 45 

validar as atividades, assim como as possíveis aprendizagens que o estagiário 46 

teria no referido estágio. Após essa questão inicial, a vice-presidente Dória 47 

introduziu uma moção e reflexão a respeito da necessidade de garantimos, 48 

conforme é previsto por Lei, a presença de um Secretário Executivo no CMDCA. 49 

Como encaminhamento sobre isso, a presidente sugeriu que o CMDCA envie 50 

um ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social, Silvia, solicitando esse 51 

Secretário Executivo, visto que as demandas de trabalho do CMDCA são 52 

imensas e a necessidade do mesmo é imprescindível. Como encaminhamento 53 

paliativo, visto que o processo para contratar um Secretário Executivo é moroso, 54 

pois terá que passar pelo prefeito, assim como pela Câmara de vereadores, o 55 

conselheiro Anderson sugeriu que convide um funcionário de carreira da 56 

Prefeitura Municipal para que o mesmo venha à disposição, sem ônus para a 57 

Secretária de origem. Por fim, a presidente Lisiane perguntou se mais algum 58 
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conselheiro teria contribuições sobre o referido assunto. Sem nenhuma 59 

declaração ou sugestão, encerrou-se o assunto. Como próximo ponto de 60 

discussão, discutiu-se a respeito do Plano Municipal para Infância e 61 

Adolescência. Segundo a Dória, é necessário esse plano municipal, pois, 62 

conforme consulta junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 63 

Adolescente – CONANDA, o mesmo deverá estar pronto até 2016 e sua 64 

construção deverá compreender a intersetorialidade dos serviços públicos 65 

(educação, saúde, assistência, esporte, entre outros), bem como a participação 66 

das instituições não governamentais. Ainda, segundo a Dória, as reuniões para a 67 

construção desse plano já estão acontecendo e a participação de todos os 68 

segmentos e setores é imprescindível, inclusive da Fundação Municipal de 69 

Esporte. Tudo o que for colocado nesse plano será pauta de discussão junto ao 70 

prefeito para que o mesmo possa garantir, por meio de políticas públicas, as 71 

metas previstas. Por fim, a vice-presidente Dória solicitou que façamos uma 72 

reunião extraordinária para que possamos discutir o plano. Para tanto, ficou 73 

sugerida e acordada a data do dia vinte e sete de abril, segunda-feira, às 09h da 74 

manhã, nas dependências do CIEE. Para fechar o assunto, a presidente Lisiane 75 

solicitou que o plano seja enviado por e-mail a todos os conselheiros de direitos 76 

para uma leitura prévia e que, também, não seja sugerido pautas demasiadas 77 

para as reuniões extraordinárias, visto que as mesmas são convocadas para 78 

temas específicos e não podem ser saturadas com objetos ordinários. 79 

Ressaltou-se, ainda, que o plano foi reduzido para três anos, por isso é 80 

necessário uma leitura rigorosa quanto às metas previstas pelo plano para esta 81 

reunião extraordinária do dia vinte e sete de abril. Após esse objeto de pauta, a 82 

presidente introduziu o 8º CONGRESSUL que acontecerá em Bento Gonçalves, 83 

nos dias doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis de julho de dois mil e quinze, 84 

assim como a liberação da plenária para a utilização de recursos para os 85 

custeios de quem participará do congresso. Segundo a Lisiane, é de extrema 86 

importância a participação desse conselho no evento. Para tanto, a plenária 87 
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decidiu pela seguinte representatividade no evento: 01 governamental, que será 88 

a Dória; 01 não governamental, que ainda ficou por decidir, e; 01 representante 89 

de cada Conselho Tutelar. Ainda, sobre esse mesmo assunto, ficou deliberado 90 

que caso o conselheiro dê seu nome para participar do evento e venha desistir, 91 

e não tendo hábil para colocar outro no seu lugar, o mesmo terá que arcar 92 

financeiramente com todos os custos despendidos por este conselho. Findado 93 

isso, como próximo ponto de pauta, tirou-se um representante do CMDCA para 94 

representá-lo junto a câmara técnica que dispõe sobre a criação do Conselho 95 

Municipal dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, travestis e Transexuais de 96 

Florianópolis – CMDLGBT, que será a Dória. Ainda, sobre esse assunto, o 97 

represente da SEMAS, Anderson, referendou e qualificou a representação do 98 

CMDCA nessa câmara, visto que os dados estatísticos, atuais, apontam que em 99 

Florianópolis há um número expressivo de adolescentes vivendo com o vírus do 100 

HIV. Esta câmara visa à organização do II Seminário Municipal dos Direitos 101 

LGBT, a criação do Conselho e a organização da Parada da Diversidade deste 102 

ano de 2015. Em seguida, como próximo ponto de pauta, o conselho discutiu a 103 

possibilidade e a necessidade de posicionar-se politicamente sobre a Redução 104 

da maioridade penal. De forma unânime o conselho deliberou-se contrário a 105 

mesma. Para tanto, pensou-se em publicitar esse posicionamento através de um 106 

texto, em forma de moção, sensibilizando e mobilizando os munícipes de 107 

Florianópolis contra essa redução, realizar um ato público deste conselho e levar 108 

esta questão junto ao conselho de políticas públicas. Por fim, a plenária sugeriu 109 

que o referido texto venha acompanhado de dados estatísticos, assim como de 110 

relatos de jovens e adolescentes sobre o tema. Além, da criação de uma 111 

hashtag: #SouContraaReduçãodaMaioridadePenal. Completado o assunto, o 112 

próximo ponto de pauta seguiu com os momentos das comissões. Em primeiro, 113 

a Comissão de organização da Conferência Municipal dos Direitos da 114 

Criança e do Adolescente. A referida comissão, representada pela conselheira 115 

Scheila, relatou a necessidade de transferirmos a data da conferência, visto que 116 
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para o mês de maio estamos muito em cima, assim como para junho e julho 117 

estaremos em período final de semestre e férias nas escolas. Para tanto, 118 

sugeriu-se a data de doze e treze de agosto e como possível local a Assembleia 119 

Legislativa de Santa Catarina. Sobre o mesmo assunto, o conselheiro Anderson 120 

sugeriu a realização de pré-conferências nas escolas que participarão da 121 

conferência. Ainda, segundo o conselheiro, a realização dessas pré-conferências 122 

qualificará, mobilizará e estimulará a participação das crianças e adolescente na 123 

conferência principal. Para tanto, sugeriu-se que o conselheiro Anderson e a 124 

Secretária Executiva do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 125 

Adolescente, Roseli Pereira, assumam a tarefa de fomentar essas pré-126 

conferências nas escolas, por região. Para tanto, sugeriu-se a realização das 127 

pré-conferências nas seguintes escolas: EBM Herondina, norte da ilha; EBM 128 

Beatriz de Souza Brito, centro; EBM Batista Pereira, sul da Ilha; EBM Almirante 129 

Carvalhal, continente, O Instituo Estadual de Educação, o EB Roosvelt e a EB 130 

Escola Jovem de Canavieiras, o Colégio de Aplicação e o Colégio Militar 131 

representando o Ensino Médio. Dentro da rede privada participam o Colégio 132 

Catarinense e Escola Dinâmica. Ainda, sobre o mesmo assunto, a conselheira 133 

Scheila partilhou que é de desejo da comissão realizar um momento formativo, 134 

ou seja, uma conferência livre com as crianças onde as mesmas farão desenhos 135 

ilustrando a seguinte questão: “Qual a cidade que queremos?”, sendo que esses 136 

desenhos farão parte de um painel que aclarará, bem como fomentará as 137 

discussões durante a conferência. Ficou acordado, também, pela comissão que 138 

a conferência compreenderá dois momentos distintos – um com os adolescentes 139 

e com as crianças e outro para os adultos, pois um dos pontos fortes da 140 

conferência é a realização de interações, bem como de dinâmicas diferenciadas 141 

que atenderão de forma específica as crianças e os adolescentes. Encerrando o 142 

assunto sobre a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 143 

Adolescente, a presidente Lisiane sugeriu que, caso não consigamos realizar as 144 

conferências livres, ou as pré-conferências, visto que teremos uma demanda 145 
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grande de trabalhos até a realização da conferência, que façamos um 146 

documento normativo no ensejo de nortear e capacitar aos professores e 147 

diretores nas discussões nas escolas preparando as crianças e adolescentes 148 

para a conferência municipal. Em seguida passou-se a Comissão de Avaliação 149 

e Acompanhamento de Projetos do FloriCriança, onde o conselheiro 150 

Anderson fez a leitura dos seguintes pareceres e suas respectivas resoluções: 151 

Resolução nº 451 que dispõe sobre a aprovação, emissão de certificado de 152 

captação e respectiva liberação dos recursos captados através do Fundo 153 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o projeto “Reparos no 154 

Espaço Físico – Um Compromisso com a Ética e a Estética”, sob a 155 

responsabilidade da Associação de Amigos da Casa da Criança e do 156 

Adolescente do Morro do Mocotó; Resolução nº 452 que dispõe sobre a 157 

aprovação, emissão de certificado de captação e respectiva liberação dos 158 

recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 159 

Adolescente para o projeto “Rabiola”, sob a responsabilidade do Grupo de Apoio 160 

e Prevenção à AIDS; Resolução nº 453 que dispõe sobre a aprovação, emissão 161 

de certificado de captação e respectiva liberação dos recursos captados através 162 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o projeto 163 

“SERTE 21”, sob a responsabilidade da Sociedade Espírita de Recuperação, 164 

Trabalho e Educação – SERTE e Resolução nº 454 que dispõe sobre a 165 

liberação dos recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da 166 

Criança e do Adolescente para o projeto “Estruturação do Coral Vozes da 167 

Esperança”, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência 168 

Social. Todas as resoluções supracitadas foram aprovadas. Em seguida a 169 

presidente deu a reunião por encerrada, agradeceu a presença de todos e todas 170 

e mandou lavrar a presente ata que segue assinada por mim, Anderson Abreu, 171 

conselheiro de direitos do CMDCA. Florianópolis, 24 de abril de 2015. 172 


