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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas e 1 

trinta minutos, em segunda chamada, no auditório do Centro de Integração 2 

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

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

Adriana Kincheski Bunn (Centro Cultural Escrava Anastácia); Antonio Silva 5 

Junior (Centro Cultural Escrava Anastácia); Carlise Führ (Irmandade do Divino 6 

Espírito Santo); Dória Conceição de Moraes Vicente (Secretaria Municipal de 7 

Educação); Francieli Sufredini (Secretaria Municipal de Assistência Social); 8 

Lisiane Bueno da Rosa (Centro de Integração Empresa Escola de Santa 9 

Catarina); Marcia Agostinho da Silva (Secretaria Municipal de Educação); 10 

Márcia Sueli Del Castanhel (Secretaria Municipal de Saúde); Maria do Carmo 11 

Silveira Pereira (Centro de Apoio à Formação Integral do Ser); Renata 12 

Machado Pereira (Instituto Comunitário da Grande Florianópolis);  Scheila 13 

Cristina Frainer Yoshimura (Associação Comunitária Amigos de Jesus). 14 

Estiveram presentes também Elaine (Associação dos Surdos da Grande 15 

Florianópolis); Maurício Aurélio dos Santos (Casa Lar Luz do Caminho); 16 

Simone V. de Azambuja (Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e 17 

Educação); Larissa Bemmer (Associação Evangélica Beneficente de 18 

Assistência Social); Ana Cristina Rodrigues (Instituto Artemio Paludo); Aghata 19 

Gonsalves (ESAG/UDESC); Mariana Schmtz (Legião da Boa Vontade); Paulo 20 

Roberto (Lar Fabiano de Cristo); Paloma Schutel (Associção dos Hemofílicos 21 

do Estado de Santa Catarina); Nara Pompeo (Conselho Tutelar Sul); Gracielle 22 

Martins (Instituto Guga Kuerten); Maristela Toledo (Sociedade Espírita 23 

Entreposto da Fé); Carlos Veloso (Secretaria Municipal de Assistência Social); 24 

Tânia Piacentini (Sociedade Amantes da Leitura); Gabriele Minosso (Instituto 25 

de Audição e Terapia da Linguagem); Daniella Scheidt (Casa da Criança do 26 

Morro da Penitenciária); Marcos Molinari (Associação Horizontes); Nara Regina 27 

Pompeo (Conselho Tutelar Sul); Luis Antonio Rodrigues (Conselho Tutelar 28 

Centro); Priscilla de Oliveira (Conselho Tutelar Continente); Fabiana Effting 29 
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Knabben (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e 30 

Luciano von Frühauf (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 31 

Adolescente). A plenária foi coordenada pela Presidente do CMDCA, Dória, 32 

que realizou a abertura dos trabalhos cumprimentando e agradecendo a 33 

presença de todos os participantes, que fizeram as suas apresentações 34 

individuais. Em seguida, a presidente explica sobre o processo de alteração da 35 

Lei Municipal nº 4.283/119, que dispõe sobre a lei de criação dos conselhos 36 

tutelares e da comissão integrada pelas conselheiras de direito Adriana 37 

Kincheski Bunn, Márcia Agostinho da Silva, Dória Conceição de Moraes 38 

Vicente e o colaborador Carlos Alberto Veloso. A Conselheira Adriana relata 39 

que ficou acordado na plenária extraordinária do dia 10 de Marco de 2015, uma 40 

reunião para o dia 11 de março 2015, quarta-feira, às 9h, no CIEE, onde a 41 

comissão juntamente com os colaboradores Carlos Alberto Veloso e Aghata K. 42 

R. Gonsalves, as conselheiras de direito Márcia S. Dell Castanhel, Maria do 43 

Carmo Silveira Pereira, Carlise Führ, Renata Pereira e a Presidente Dória 44 

estiveram reunidos com os representantes de cada unidade do conselho tutelar 45 

sendo eles: Priscilla de Oliveira, Olga Iung, Luís Antônio Rodrigues, Elizabeth 46 

M. Heyse para finalizar a discussão interna e trazer para esta plenária a 47 

Resolução nº 448 para votação. A plenária deliberou pela mudança da 48 

redação referente ao art. 1º e §1º com o propósito de não restringir, limitar o 49 

número 04 (quatro) de conselhos tutelares e sim distribuir as unidades do 50 

conselho de forma regional, pois o que existe é a criação do Conselho Tutelar 51 

no município de Florianópolis, distribuídos em 04 (quatro) unidades de 52 

atendimento regionais. A plenária deliberou também que fosse criado um inciso 53 

dentro desta resolução que contempla proporcionalmente o número de 54 

habitantes de Florianópolis com o número de unidades dos conselhos 55 

tutelares. A Presidente Dória explica que foi realizada uma consulta no 56 

Ministério Público e não existe obrigatoriedade da eleição ser aberta para a 57 

comunidade e que a maioria dos Estados deixou facultativo para os municípios 58 
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o processo de votação, em decorrência de existirem lideranças religiosas 59 

apropriando-se no direcionamento do trabalho dos conselhos tutelares. A 60 

Presidente afirma que a elaboração do edital está sendo desenvolvida dentro 61 

de um processo transparente com critérios para a realização da prova escrita, 62 

entrevista, como será efetuada a contagem de pontos, realização das eleições 63 

e a necessidade de estar sendo contratada uma empresa para dar suporto a 64 

esta demanda de trabalho. A Presidente sugere que possa estar sendo 65 

utilizado os 15% que ficam no FIA. A conselheira Adriana afirma ser contrária a 66 

utilização do dinheiro sair da conta do FIA, sendo atribuição do governo arcar 67 

com estas despesas. Carlos argumenta que a conselheira Adriana deturpa os 68 

fatos e considera injusto chegar até a secretária e exigir num prazo de 10 (dez) 69 

dias a contratação de uma empresa para a execução do processo seletivo de 70 

conselheiro tutelar, sabendo que existe a obrigatoriedade de passar por um 71 

processo licitatório que exige tempo. Diz ainda que é de responsabilidade do 72 

CMDCA e dos conselheiros de direito a organização, planejamento e 73 

construção de um plano de ação e aplicação, pois, esta demanda deveria estar 74 

prevista. Disse também que não adianta ficar colocando a culpa no gestor ou 75 

na secretaria executiva do CMDCA, quando na verdade, houve um 76 

agendamento para ter uma plenária em Janeiro deste ano de 2015 e 77 

simplesmente o CMDCA não a realizou, prejudicando o cumprimento de 78 

diversos prazos. A conselheira Adriana argumenta que a lei existe e o gestor já 79 

deveria ter programado a execução desta despesa. A Conselheira Maria do 80 

Carmo  explica que foi aprovado por resolução o Plano de Aplicação do Fundo 81 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e entregue ao 82 

gestor e para o tribunal de contas  esta  previsão de despesa para pagamento 83 

com recursos da fonte 80, proveniente do município para contratar empresa ou 84 

estabelecer parcerias para o processo eleitoral do Conselho Tutelar. Portanto, 85 

o pagamento não será efetuado mediante fonte 40, cujo dinheiro é das 86 

doações das entidades, pois, considera injusto usar esse dinheiro que já tem 87 
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direcionamento para ser aplicado no saldo remanescente, sendo destinado 88 

para as entidades que não conseguiram fazer a captação. A Conselheira 89 

Renata afirma que a comissão que elabora o edital, tem como 90 

responsabilidade também traçar diretrizes com o intuito de decidir se vai existir 91 

contratação de empresa ou não. A conselheira Márcia lembra que o 92 

lançamento de um edital é em torno de 06 (seis) meses de prazo e se será 93 

deliberado para a contratação de uma empresa, sem que as entidades tenham 94 

que arcar com esta despesa, sem sair dinheiro do fundo. A conselheira Renata 95 

afirma que já foi feita projeção para pagamento com fonte 80. O conselheiro 96 

Anderson lembra que é importante este edital para escolha de membros do 97 

conselho tutelar passar por plenária. A conselheira Maria do Carmo diz que 98 

não foi contemplado no plano de trabalho do CMDCA a previsão das datas, a 99 

deliberação foi feita na correria, às pressas. A conselheira Adriana diz que a 100 

promotora exigiu que a data da eleição fosse unificada, iniciando os prazos a 101 

partir do dia 04 de abril de 2015. A Conselheira Renata explica que o processo 102 

seletivo para os candidatos a conselheiros tutelares será composto  de 05 103 

(cinco) fases: inscrição, prova escrita, entrevista técnica, eleição e capacitação, 104 

lembra que as 03 (três) primeiras fases do processo seletivo são eliminatórias. 105 

A conselheira Maria do Carmo informou que a Professora da UFSC, Andrea 106 

Fucks, que participou da elaboração do SINASE, encaminhou email afirmando 107 

ter  interesse e disponibilidade  em ser colaboradora no CMDCA. O conselheiro 108 

tutelar Luís percebe que precisa existir um movimento para despertar o 109 

comprometimento das entidades no que se refere à eleição para conselheiro 110 

tutelar, na etapa de entrevista verifica a importância dos conselheiros tutelares 111 

terem contato direto com as entidades. A conselheira Lisiane sugere por meio 112 

do Fórum de Políticas Públicas fazer um processo de sensibilização das 113 

entidades. A presidente do CMDCA informou que a Comissão Especial de 114 

Processo Seletivo para Conselheiros Tutelares 2015, tem a seguinte 115 

composição; dois conselheiros de direito não governamentais (Adriana 116 
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Kincheski Bunn e Renata M. Pereira) e dois conselheiros governamentais 117 

(Dória Conceição de Moraes Vicente e Márcia Agostinho da Silva) e os 118 

colaboradores Anderson e Francieli, da SEMAS. Em seguida passou-se a 119 

Comissão de Normas e Monitoramento, onde a Conselheira Scheila fez a 120 

leitura do Parecer e a Resolução nº 443 que dispõe sobre a emissão do 121 

certificado de inscrição do programa Núcleo Formação e Trabalho – NUFT, sob 122 

responsabilidade da entidade Irmandade do Divino Espírito Santo – IDES. 123 

Após a leitura a referida resolução foi aprovada. Em seguida passou-se a 124 

Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do FloriCriança 125 

quando o conselheiro Anderson, representando a Secretaria Executiva do 126 

FloriCriança Roseli, (que justificou sua ausência devido a uma intervenção 127 

cirúrgica) faz a leitura dos Pareceres e Resoluções para apreciação e votação 128 

da Plenária. Em um primeiro momento foi lida a Resolução nº 425, que dispõe 129 

sobre a aprovação, emissão de certificado de captação e respectiva liberação 130 

dos recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 131 

do Adolescente para o projeto “Recrearte”, sob a responsabilidade da 132 

Fundação Hassis. Essa resolução já havia sido aprovada na Plenária 133 

Extraordinária do dia 10 de março de 2015, faltando apenas a sua leitura para 134 

conhecimento dos Conselheiros. Em seguida foi lida a Resolução nº 444, que 135 

dispõe sobre a aprovação, emissão de certificado de captação e respectiva 136 

liberação dos recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da 137 

Criança e do Adolescente para o projeto “Fazendo Arte”, sob a 138 

responsabilidade da Associação Horizontes. Resolução nº 445 que dispõe 139 

sobre a aprovação, emissão de certificado de captação e respectiva liberação 140 

dos recursos captados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 141 

do Adolescente para o projeto “Peixinho Feliz”, sob a responsabilidade da Casa 142 

Lar Luz do Caminho. Ambas as resoluções foram aprovadas. Em seguida foi 143 

feita a leitura da Resolução nº 446 que dispõe sobre a não aprovação do 144 

projeto “SERTE 21”, sob a responsabilidade da Sociedade Espírita de 145 
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Recuperação, Trabalho e Educação – SERTE. A conselheira Maria do Carmo 146 

explicou que conhece bem todo o trabalho da SERTE, no momento da análise 147 

da documentação foi verificado que o contexto tinha uma abordagem 148 

direcionada para consultoria  e gestão da organização da entidade SERTE,  149 

não especificava somente criança e adolescente (creche e casa de 150 

acolhimento), ou seja,  o projeto não tem  como foco a criança e o adolescente, 151 

mas refere-se a pagamento de um projeto de consultoria para a organização 152 

como um todo e, assim sendo, não se enquadra na legislação que rege o 153 

Fundo da Criança e do Adolescente. Em seguida o parecer foi aprovado. 154 

Maurício esclarece que conhece bem o Projeto SERTE 21, contribuindo 155 

inclusive na sua elaboração, todavia, a instituição e os programas geridos 156 

pelos projetos não estão direcionados é importante repartir em ações estes 157 

projetos. O conselheiro Anderson sugere que a entidade inscreva um novo 158 

projeto definindo o público alvo criança e adolescente. Em seguida foi feita a 159 

leitura da Resolução nº 449, que dispõe sobre a renovação do certificado de 160 

captação e respectiva liberação dos recursos captados através do Fundo 161 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o projeto “Rumo 162 

Certo”, sob a responsabilidade do Instituto Artemio Paludo. Após a leitura a 163 

resolução foi aprovada. Em seguida é feita a leitura da Resolução nº 447 que 164 

dispõe sobre a alteração do Artigo 16 da Resolução nº 175, de 09 de dezembro 165 

de 2009, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 166 

Maurício pede a palavra e diz que não concorda com a redação apresentada 167 

na resolução. Diz que solicitar um ofício dos doadores  informando a 168 

destinação dos recursos para o projeto que será contemplado aumentará a 169 

dificuldade de acesso aos recursos disponíveis no FIA. Fala que o Fundo 170 

possui 2 milhões de reais e diz não saber onde esses recursos estão sendo 171 

aplicados. Diz que muitas casas de acolhimento estão conveniando com outros 172 

municípios devido à dificuldade de repasses das doações. Fala que acha essa 173 

mudança o capricho de uma única pessoa e que essa alteração solicitando 174 
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mais um documento foi inventada, no final do ano passado, pelo então 175 

secretario executivo do FIA, Rodrigo Nascimento Lisboa. Disse que o CMDCA 176 

deveria estar preocupado com a revisão do seu regimento interno, com marco 177 

regulatório e a diminuição no número de crianças e adolescentes sendo 178 

atendidas nas casas de acolhimento do município, e não em criar dificuldades 179 

para essas instituições. A Conselheira Maria do Carmo diz que entende as 180 

dificuldades citadas pelo Maurício, e fala que a mudança da redação  do Art. 16 181 

na Resolução nº 175  do CMDCA é para resguardar o CMDCA e o FIA 182 

enquanto ainda não existe um sistema eletrônico de registro e controle das 183 

doações do Fundo. A Conselheira Márcia fala que não acha interessante 184 

colocar que uma resolução foi feita especificamente para uma única entidade. 185 

A Conselheira Maria do Carmo diz que retira o que disse com relação à 186 

resolução ser feita para a Casa Lar Luz do Caminho. Márcia questiona ainda 187 

se o doador, como pessoa física, precisaria realmente redigir um ofício 188 

direcionando a doação para um projeto, pois não acha isso viável. Dória sugere 189 

que essa discussão seja feita em Mesa Diretora ou em uma Plenária 190 

Extraordinária, no próximo mês. Lisiane concorda com a colocação de Dória e 191 

sugere uma plenária extraordinária no dia 01 de abril. Maurício finaliza dizendo 192 

que se a resolução for aprovada levará as dificuldades que encontra com o FIA 193 

à mídia e as redes sociais. Em seguida passou-se ao último ponto da pauta 194 

sendo esta a Eleição da nova Mesa Diretora do CMDCA, gestão 2015/2016, 195 

com presidência da sociedade civil. Dória fala que a indicada para a 196 

presidência é a Conselheira Lisiane, com decisão do Fórum de Políticas 197 

Públicas de Florianópolis. Dória fica como Vice-Presidente, Renata como 1ª 198 

Secretária e Francieli como 2ª Secretária. Em seguida os Conselheiros 199 

presentes aprovaram essa composição da Mesa Diretora. Dória agradece a 200 

participação e a força que recebeu ao longo de sua gestão no CMDCA. 201 

Maurício parabeniza Dória pelo seu trabalho na gestão governamental como 202 

presidente. Em seguida a presidente deu a reunião por encerrada, agradeceu a 203 
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presença de todos e todas e mandou lavrar a presente ata que segue assinada 204 

por mim, Fabiana Effting Knabben Secretaria do CMDCA. Florianópolis, 26 de 205 

Março de 2015. 206 


