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Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal dos 1 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Palhoça reuniu-se em Assembleia Ordinária, 2 

com início às 14h e 15min na sala do Centro de Convivência do Idoso; localizado na Rua Padre 3 

João Batista Réus, S/N° – Caminho Novo-Palhoça. Nessa oportunidade, estiveram presentes os 4 

Conselheiros e demais participantes conforme assinaturas no Livro de Presença. ABERTURA. 5 

Constatado o quórum, o coordenador Rafael cumprimentou a todos os presentes e na sequencia 6 

foi aprovada por unanimidade a Ata da 331ª reunião ordinária e a Ata Extraordinária do mês de 7 

março. Não houve justificativa dos conselheiros ausentes. Comissão de Orçamentos e Finanças 8 

Públicas- A comissão realizou análise do balancete contábil do FIA, exercício 2018 e apurou-se 9 

que não estavam presentes o Relatório de Empenhos Pagos referente aos meses de abril, maio, 10 

junho e julho, exercício 2018; informa ainda que até a presente data não recebeu balancete 11 

contábil do FIA dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. Os mesmos serão 12 

solicitados à SMAS através de ofício. A comissão sugere convidar para a próxima reunião, a 13 

servidora Angela, do setor de Contabilidade, tendo em vista a dificuldade e dúvidas na análise de 14 

balancetes do FIA. APROVADA. Em relação ao Parecer desta comissão referente à análise do 15 

balancete Geral do ano de 2018, esta emite parecer favorável com ressalva à falta de informações 16 

de empenho, gasto com bateria e o não repasse por parte do Poder Executivo do percentual 17 

determinado pela Lei N.º 3.994/2014, Art.4º, alínea a (Parecer nº 01/2019). A comissão submete 18 

à apreciação e aprovação do plenário. APROVADO. A comissão informa o recebimento do 19 

Ofício nº01/2019/Vara da Infância e Juventude em resposta ao Ofício 14/2019/CMDCA- 20 

Informando os seguintes valores destinados ao FIA: R$712,55 (setecentos e doze reais e 21 

cinquenta e cinco centavos) e R$ 275,38 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito 22 

centavos). Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições- A comissão recebeu o 23 

Requerimento de inscrição da entidade Organização Para o Movimento e o Desporto Amador-24 

OMDA e questionou os seguintes tópicos: a entidade possui sede em Palhoça, porém o Estatuto 25 

e Regimento Interno foram registrados no município de Florianópolis, a comissão entrou em 26 

contato com o cartório civil de Palhoça, o qual informou que os registros só podem ser feitos no 27 

cartório da Sede onde está localizada a instituição e que para registrar em outro cartório, tem que 28 

fazer uma alteração estatutária com mudança de sede para a comarca que deseja; o requerimento 29 

enviado pela entidade solicita Renovação de registro, no entanto a mesma ainda não possui 30 

registro neste conselho; no item 2 do formulário de requerimento, a entidade não identificou o 31 

regime de atendimento, nos termos do Art.90, incisos I a VII e §1º, da Lei nº.8.069/90; no item 32 

3.1 do formulário não consta o vínculo dos profissionais; no balancete não há clareza de quais 33 

são os profissionais e quais funções; quanto ao núcleo de trabalho, há diferença nas informadas 34 

no Plano de Trabalho e no Formulário de Registro. Diante do exposto a comissão sugere o envio 35 

de ofício à entidade solicitando esclarecimentos. APROVADA. A comissão recebeu a lista de 36 

acolhidos (mês de Março) do Abrigo Nova Direção e irá solicitar a lista para os outros dois 37 

abrigos. Recebido e analisado o Plano de Ação 2019 e Relatório de Atividades do CERENE. A 38 

Associação Du Projetus solicita revalidação e habilitação dos cursos de aprendizagem- Ofício 39 

11/2019 e a comissão realizará visita. Comissão de Políticas Públicas, Capacitação e 40 

Formação- Não houve pauta. Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar- Eriane realizou leitura 41 
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da Ata. A comissão recebeu duas denúncias referentes à atuação de Conselheiros Tutelares do 42 

Conselho Tutelar Semear e Conselho Tutelar Proteção, sendo que uma destas trata de um 43 

acolhimento institucional realizado pelo Conselho Tutelar. Foi solicitado aos Conselhos 44 

Tutelares cópia do prontuário das famílias denunciantes para primeiramente entender a situação. 45 

O Conselho Tutelar Semear se dispôs em trazer uma cópia do prontuário, porém o Conselho 46 

Tutelar Proteção disse que em decisão colegiada, foi deliberado a não cópia do expediente na 47 

íntegra, mas deixam o expediente à disposição para que a comissão faça a consulta na sede do 48 

Conselho Tutelar. A comissão irá se reunir novamente para analisar os prontuários das referidas 49 

famílias e posteriormente definirá os encaminhamentos seguintes. Recebida e analisada Escala 50 

de plantão mês de abril 2019 dos Conselheiros Tutelares. Referente às denúncias recebidas por 51 

este conselho surgiu as seguintes dúvidas: O CMDCA tem atribuição para investigar atos 52 

praticados por conselheiros tutelares? Se for atribuição do CMDCA a investigação destes atos, 53 

como isto é feito? Instaura-se uma sindicância? Quem instaura a sindicância? Como é o processo 54 

de envio para a comissão, e quais os requisitos que tem que ser atendidos e cumpridos pelo 55 

CMDCA?  DELIBERAÇÃO: Enviar ofício ao MP solicitando a justificativa do acolhimento da 56 

criança em questão. Realizar consulta à Procuradoria do município, CEDCA e CONANDA no 57 

que se refere à competência deste conselho frente às denúncias recebidas de atuação inadequada 58 

de Conselheiros Tutelares. Comissão Comunicação e Divulgação- Michele realizou leitura da 59 

Ata. A comissão discutiu os seguintes itens: 01- Estatísticas dos Conselhos Tutelares- A 60 

comissão sugere que sejam divulgadas na página do Facebook e site do CMDCA. Não houve 61 

deliberação. 02- Distribuição dos folders da campanha Contra Exploração Sexual e Tráfico de 62 

Mulheres e Crianças. A comissão definiu que a distribuição dos folders será realizada pela 63 

Adriana Morsoletto, Francis e Michele, nos dias 12, 16 e 22 de abril a partir das 13h30 e a 64 

princípio será distribuído nas escolas, postos de saúde, conselhos tutelares e organizações não 65 

governamentais deste município. 03- Orçamentos para site do CMDCA e vídeo para captação de 66 

recursos FIA. Referente à criação do site, a conselheira Adriana Morsoletto disse que já fez a 67 

solicitação dos orçamentos e aguarda retorno. Eliane, Coordenadora de Marketing | Decisão 68 

Propaganda informou que o contrato com a Prefeitura terminou e o único aditivo que consta é da 69 

Secretaria da Fazenda e não comtempla os demais pedidos; disse que é necessário aguardar o 70 

resultado da licitação. A comissão decidiu por realizar os três orçamentos de prestação de 71 

serviços de filmagens e produção de vídeo, ficando sob a responsabilidade da conselheira 72 

Adriana Izabel. A conselheira Adriana Izabel disse que não tem disponibilidade para realizar 73 

eventuais atividades externas. O coordenador Rafael esclareceu que o exercício da função de 74 

membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerado 75 

prioritário, justificando a ausência a quaisquer outros serviços, quando determinado pelo 76 

comparecimento às Assembleias gerais, às Comissões Temáticas, aos Grupos de Trabalho e/ou à 77 

Diligência. E no caso de impossibilidade em participar das atividades da comissão, poderá 78 

solicitar a saída. Diante do exposto a conselheira Adriana Izabel disse que se é atribuição da 79 

comissão realizar tais atividades está de acordo em realizá-las. O Rafael sugeriu verificar se há 80 

prazo para publicação de edital de licitação e a Adriana Izabel disse que irá verificar. Comissão 81 

Especial Eleitoral- A comissão recebeu Ofício 219/2019 MP – Solicitando cronograma das 82 
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atividades/ações que serão desenvolvidas por esta Comissão e será encaminhado o Edital, que já 83 

está em fase de finalização. A comissão durante a elaboração do Edital e análise da Lei 84 

Municipal nº 209/2015 do Conselho Tutelar, questionou o disposto no caput do art. 7º e o 85 

disposto no inciso VIII do art.16, desta lei e para não restar dúvidas foi enviado Memorando nº 86 

17.511 à Procuradoria Geral do Município solicitando parecer jurídico. Em resposta as questões 87 

supracitadas, a Procuradora Simone informa que em relação ao caput do art. 7º poderá ser 88 

descrito no edital da seguinte forma: “Cada Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) 89 

membros titulares escolhidos pela comunidade local”. Com relação ao disposto no inciso VIII do 90 

art.16, a Procuradoria entende que a inclusão de trecho não previsto na lei é exorbitante, por ser 91 

mais restritiva que o texto normativo originário. Assuntos a tratar: 1- Criação da Comissão de 92 

Seleção e Julgamento do Marco Regulatório- DELIBERAÇÃO: Rafael comentou que Jucélia 93 

poderá compor esta comissão e foi aprovado por unanimidade. 2- A Comissão de Normas, 94 

Regulamentos e Inscrições necessita de mais um conselheiro da sociedade civil- A conselheira 95 

Renata se dispôs e foi aprovado. 3- Memorando nº 19287/2019 que solicita nomeação de 96 

conselheiro não governamental para substituição da conselheira Carini na Comissão do PAD. A 97 

conselheira Renata disse que o Vinícius Veiga Garcia Hamagushi poderá compor esta comissão 98 

e foi aprovado. Rafael se dispôs em fazer parte da Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar e foi 99 

aprovado. Documentos Recebidos: Ofício 59/2019/APAE- Informando a troca de representante 100 

titular no CMDCA. Titular: Ana Rubia Raulino. Documentos enviados: Ofício 15/2019 ao MP 101 

– Informa sobre reunião da Comissão Eleitoral. Ofício 16/2019 À SMAS – Solicita pagamento 102 

do coffee break da reunião ordinária de fevereiro.  Ofício 17/2019 à SMAS – Solicita motorista 103 

que fique à disposição do CMDCA. Ofício 18/2019 ao Diretor de Finanças – Solicita 104 

devolução de R$450,00 ao FIA referente à compra de uma bateria. Ofício 19/2019 à Operadora 105 

Oi – Solicita informações sobre ausência de sinal de celular da operadora na região sul de 106 

Palhoça. Ofício 22/2019 ao Ministério Público em resposta aos ofícios 219 e 284/2019 – 107 

Encaminha Edital 01/2019 com cronograma das eleições unificadas para Conselheiro Tutelar. 108 

Ofício 24/2019 à SMAS – Solicita balancete contábil do FIA referente aos meses de janeiro, 109 

fevereiro e março de 2019.  Ofício 25/2019 à SMAS – Solicita Relatório de Empenhos Pagos 110 

referente aos meses de abril, maio, junho e julho, exercício 2018. O Conselheiro Tutelar 111 

Djonattan comentou que a Maristela, assistente social do PAEFI, está se organizando para 112 

realizar uma reunião em conjunto com o CRAS, CREAS e CMDCA na tentativa de buscar uma 113 

solução para as famílias do Frei Damião que têm dificuldade de deslocamento para acessar o 114 

NAEP. Rafael sugeriu incluir este assunto na pauta da Comissão de Políticas Públicas e convidar 115 

a Maristela para participar. Sugere ainda que a Comissão de Políticas Públicas e a Comissão de 116 

Normas se reúnam para discutir critérios para financiamento de projetos não governamentais. 117 

Nada mais havendo a tratar o coordenador Rafael Arns Stobbe agradece a presença de todos e 118 

declara encerrada a reunião. Para constar, eu Eriane Martins, Secretária Executiva deste 119 

Conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 120 

presentes. Palhoça, 17 de abril de 2019. 121 

 

 


