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Aos vinte e sete 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: Adriana Kincheski 4 

Bunn (Centro Cultural Escrava Anastácia); Ana Cristina Woeltje Schimidt 5 

(Secretaria Municipal de Saúde); Anderson Santos de Abreu (Secretaria 6 

Municipal de Assistência Social); Antonio Silva Junior (Centro Cultural Escrava 7 

Anastácia); Caroline Pereira Machado (Fundação Municipal de Esportes); Dória 8 

Conceição de Moraes Vicente (Secretaria Municipal de Educação); Guilherme 9 

dos Santos Murara (Fundação CASAN); Lisiane Bueno da Rosa (Centro de 10 

Integração Empresa Escola de Santa Catarina); Marcia Agostinho da Silva 11 

(Secretaria Municipal de Educação); Renata Machado Pereira (Instituto 12 

Comunitário da Grande Florianópolis); Roberta Garcia de Almeida (Fundação 13 

Cultural Franklin Cascaes); Rogério Martarello (Secretaria Municipal de 14 

Segurança Pública e Defesa do Cidadão); Scheila Cristina Frainer Yoshimura 15 

(Associação Comunitária Amigos de Jesus); Valéria Jacques (Secretaria 16 

Municipal da Fazenda). Estiveram presentes também Aghata Gonsalves 17 

(UDESC/ESAG); Aline dos Santos (Secretaria Municipal de Assistência Social); 18 

Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Daniella Scheidt (Casa da 19 

Criança do Morro da Penitenciária); Ivete Rabelo (Casa dos Girassóis); Luciano 20 

von Frühauf (CMDCA); Luís Antônio Rodrigues (Conselho Tutelar Centro); 21 

Roseli Pereira (FMDCA) e Sérgio E. Costa Bandeira (Conselho Tutelar Norte). A 22 

presidente do CMDCA, Lisiane, deu as boas vindas a todos e a todas e 23 

apresentou a seguinte pauta do dia: 1) Apresentação dos presentes; 2) 24 

Leitura e aprovação da ordem do dia; 3) Apresentação e aprovação do 25 

Plano Municipal para Infância e Adolescência de Florianópolis 2015 – 2017; 26 

4) Assuntos Gerais. Em seguida a presidente solicitou que fosse feita a 27 

apresentação dos presentes. Após isso a conselheira Scheila iniciou a leitura do 28 

Plano Municipal, dando ênfase aos Eixos apresentados pelo mesmo. A 29 
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conselheira Renata diz que não entendeu o que as metas estão se propondo a 30 

apresentar, visto que em consulta pública no mês passado foi apontado que as 31 

mesmas precisariam ser mais detalhadas, apresentando indicadores que 32 

especifiquem as metas sugeridas. Fala ainda que assim fica mais fácil mensurar 33 

o que está sendo proposto ao município. Questiona como avaliar o Plano se as 34 

metas não forem quantitativas ou qualitativas, fala que do jeito que está 35 

apresentando são como os objetivos do Plano. A conselheira Roberta fala que 36 

como está posto é algo muito aberto. A secretaria executiva do FMDCA, Roseli, 37 

diz que é preciso averiguar o que o município dispõe no atendimento a crianças 38 

e adolescentes e o que se deseja, para estipular as metas do Plano. Lisiane 39 

sugere que seja feito um documento onde se especifiquem as metas, com mais 40 

indicativos para a realização de um diagnóstico da situação da criança e do 41 

adolescente no município. A conselheira Adriana fala que a Comissão 42 

Intersetorial precisa se comprometer em acompanhar o Plano para que possa 43 

ser feita uma avaliação ao final do prazo apresentado por ele. A conselheira 44 

Dória diz que isso está previsto no Plano, e ficará a cargo da mesma comissão 45 

que elaborou o Plano. Roseli sugere criar uma câmara técnica para o 46 

acompanhamento, envolvendo as secretarias municipais, entidades, conselhos 47 

tutelares, entre outros. A presidente Lisiane pede que seja apresentado um 48 

plano mais quantitativo no mês de Julho de 2015. Todos os presentes 49 

concordam com a sugestão. Fala ainda a importância disso para a próxima 50 

gestão, em unir os indicativos da Conferência Municipal, do Plano Municipal 51 

para a construção do Plano Decenal. Por fim, Lisiane sugere ainda que seja 52 

colocado em pauta na próxima reunião de Mesa Diretora do Conselho a 53 

contratação de uma empresa que elabore um diagnóstico do município. Em 54 

seguida Scheila retorna a leitura do Plano. Apresenta várias sugestões nas 55 

metas com relação à Lei de Aprendizagem; capacitação de profissionais para a 56 

aprendizagem de crianças com necessidades especiais; ações de promoção a 57 

saúde mental, prevenção e cuidado de transtornos mentais; implantação de 58 



  
 
 
 
 
 
 
 

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

27 DE ABRIL DE 2015 

 

3/3  

  

residência terapêutica para crianças com problemas de saúde mental; 59 

implantação de grupos de apoio à amamentação em parceira com a sociedade 60 

civil; inclusão de intérpretes de libras nos centros de saúde, CRAS e CREAS e o 61 

oferecimento de cursos de capacitação na área para os profissionais que atuam 62 

nesses centros. Por fim, Scheila ainda sugere que sejam incluídas metas a 63 

respeito da cultura indígena. Dória diz que é preciso respeitar a cultura e 64 

verificar a legislação pertinente aos mesmos. Lisiane fala que as sugestões 65 

serão modificadas em Mesa Diretora e pede em seguida que seja feita a leitura 66 

da Resolução nº 455 que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal para 67 

Infância e Adolescência de Florianópolis 2015-2017. Todos os presentes 68 

aprovaram o Plano Municipal com ressalvas, sendo definido que o mesmo 69 

sofrerá alterações pela Comissão e terá o acompanhamento do CMDCA. Em 70 

seguida a presidente deu a reunião por encerrada, agradeceu a presença de 71 

todos e todas e mandou lavrar a presente ata que segue assinada por mim, 72 

Renata Machado Pereira, 1ª secretária do CMDCA. Florianópolis, 28 de abril de 73 

2015. 74 


