ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PALHOÇA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ata de Número 350, da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente– CMDCA –(GESTÃO 2020/2022)
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 14h (quatorze horas),
reuniram-se remotamente, via plataforma online google meet, os seguintes conselheiros: Adriana
Lamin (SMS), Ana Rubia (APAE), Ana Paula (SMS), João Júlio (SMMPA), Nizar (Associação
João Paulo II), Edinalda (SME), Caio (FMEC), Andrea (SMAS), Carini (AEBAS), Adriana
Morsoletto Cardoso (SMMPA), Luciana e Eriane Martins da Secretaria Executiva do CMDCA.
ABERTURA. Constatado quórum, o vice-presidente Sr. João Júlio da Rosa Jr procedeu à
abertura dos trabalhos, cumprimentando todos os participantes e esclareceu que está presidido os
trabalhos tendo em vista a renúncia da Presidente anterior. Na sequência foi aprovada por
unanimidade a Ata da 349ª reunião ordinária do CMDCA, referente ao mês de março/2021, sem
qualquer alteração ou apontamento. Justificativa de ausência: Do representante Não
Governamental: Francis Paula dos Santos Ribeiro Demori (CERENE). Dando continuidade com
a presente plenária passou-se a palavra as seguintes comissões: Comissão de Orçamento e
Finanças - Não houve pauta a ser apresentada. Comissão de Políticas Públicas, Capacitação e
Formação - Não houve pauta a ser apresentada. Comissão de Normas, Regulamentos e
Inscrições - A comissão se reuniu no dia 05 de abril do corrente, por meio de videoconferência
(aplicativo Google Meet) e iniciou a análise do Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI
2020 dos abrigos institucionais situados no município de Palhoça, manifestando-se pela
aprovação perante a próxima plenária, pelos senhores e senhoras conselheiros. DECISÃO DO
PLENÁRIO: Em deliberação e votação ficou aprovado o Projeto Político Pedagógico
Institucional - PPPI 2020 dos abrigos institucionais do município de Palhoça. A Conselheira
Adriana Morsoleto mencionou que no PPPI/2018 o CMDCA solicitou alguns esclarecimentos e
sugeriram algumas alterações, entre elas esclarecimentos sobre a capacitação dos profissionais
dos abrigos, se já haviam sido realizadas e que essas informações deveriam constar no PPPI dos
abrigos. Em resposta, a SMAS, conforme Ofício n. 639/2018, disse que: "não foi realizado
nenhum evento em 2018, pois o setor de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Palhoça
ainda não conseguiu a abertura de licitação para que fosse iniciado o ciclo de capacitações
programadas”. Desta forma a Conselheira sugere que seja solicitada a respectiva informação,
formalmente, da SMAS referente aos exercícios 2019 e 2020. Ainda sobre os esclarecimentos
solicitados em 2018, o CMDCA questionou sobre a existência de Regimento Interno para cada
abrigo institucional e a possibilidade de unificação em um único documento. Em resposta a
SMAS, conforme expediente supracitado, disse que: “estava em processo de reavaliação e
unificação e que em março de 2019 seria concluído”, diante disso, a Conselheira requereu a
apresentação do respectivo RI. DECISÃO DO PLENÁRIO: Aprovação por unanimidade do
PPPI 2020 e dos requerimentos da Conselheira Adriana. Ainda em deliberação da Comissão de
Normas, foi informado que a comissão analisou pedidos de renovação de registro perante o
CMDCA, sendo deferidos os pedidos de: Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e
Integração - RENAPSI (Parecer nº 01/2021), Projeto DORCAS (Parecer nº 02/2021) no qual
submete a análise e apreciação do plenário para homologação dos registros. DECISÃO DO
PLENÁRIO: Em votação ficou deliberado pela aprovação dos registros requeridos. A comissão
analisou e aprovou o Relatório de Atividades do exercício de 2020 e plano de ação 2021 do
CERENE, o submetendo à apreciação e aprovação do plenário. A comissão ainda sugere que
seja enviado para as entidades um lembrete referente à entrega anual do Relatório de Atividades
e Plano de Ação das entidades, até o último dia útil do mês de abril, conforme Resolução
CMDCA nº 19/2020. DECISÃO DO PLENÁRIO: Aprovado por unanimidade. Comissão de
Apoio ao Conselho Tutelar- Não houve pauta a ser apresentada. Comissão de Comunicação,
Divulgação e Captação de Recursos - Não houve pauta a ser apresentada. Outras
deliberações/informações relevantes - 1) Capacitação sobre a Escuta Especializada – o
Vice-presidente solicitou aos conselheiros que participaram da respectiva capacitação para
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compartilhar com a plenária. O Conselheiro Caio comentou que o curso era voltado para os que
estão na linha de frente do atendimento; a conselheira Edinalda complementou dizendo que foi
bem proveitoso e que possibilitou um maior conhecimento sobre o tema. Em seguida a secretaria
executiva Eriane informou que a primeira reunião do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência
será realizada no dia 04 de maio às 14h, tendo como Palestrante a Assessora de Assistência
Social da GRANFPOLIS Sra. Vânia Fátima Guareski Souto. 2) Edital Chamamento Público A comissão de Seleção e Julgamento apresentou o Edital de Chamamento Público e foi aprovado
por unanimidade. 3) Eleição para a presidência do CMDCA – Pela ausência de quórum
mínimo capaz de deliberar sobre esta ordem do dia, considerando a necessidade da presença de
no mínimo a maioria dos conselheiros não governamentais entre titulares e suplentes, o assunto
foi postergado para a próxima reunião do CMDCA, por votação dos conselheiros presentes. 4)
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura- A conselheira Adriana, que
representa o CMDCA na comissão do PAD informou que as reuniões voltaram acontecer e que a
composição da comissão do PAD será a mesma para todos os processos. 5) Foi apresentado o
controle de faltas injustificadas. Conforme o Regimento Interno do CMDCA, no inciso III do
Art. 11 “Os conselheiros representantes da sociedade civil ou dos órgãos governamentais
poderão perder o mandato antes do prazo de dois anos pela ausência imotivada em três reuniões
consecutivas do conselho, ou quatro alternadas, no período de 1 (um) ano”. DECISÃO DO
PLENÁRIO: Por deliberação do plenário, ficou acordado o envio de correspondência ao titular
da Secretaria Municipal da Fazenda, pedindo a substituição do representante, visto o alcance do
numero máximo de FALTA às sessões plenárias, sem justificativas, conforme determina a
legislação. Documentos recebidos: Ofício 207/2021 MP – Solicita informe quanto à resposta da
Coordenação do SIPIA sobre marcação de capacitação para os Conselheiros Tutelares. Ofício
215/2021 MP - Solicita esclarecimentos sobre processo de escolha dos membros suplentes do
Conselho Tutelar. Ofício 238/2021 MP – Solicita esclarecimentos sobre o não repasse de
recursos do FIA ao CAPSI. Ofício 0293/2021 MP- Solicita informações acerca da cadeira
automotiva e trocador para o infante Eriqui e se tais itens estão ou não adequados ao uso da
criança. CEDCA encaminha Ofício 0051/2021/CIJ do Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude, Orientação Conjunta 01/2021/GTIRA e Tutorial- Orientação de
preenchimento Sistema Apoia On-line Pós-Retomada, para conhecimento e divulgação, que
remete documentação orientativa acerca da retomada do Programa de Combate à Evasão Escolar
(APOIA) e solicita sua divulgação aos representados/interessados. Foi encaminhado aos
Conselhos
Tutelares
de
Palhoça.
OfícioCircular
n.
4/2021/CONANDA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH- Nota Técnica CODAR nº 9/2021, que
trata do repasse ao FDCA multiexercício em 23 de março, referentes aos exercícios de 2013 a
2020, com o objetivo de que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente com
inconsistência, regularizem e cadastre as informações até 15 de outubro de 2021. Encaminhada
para o Matheus da contabilidade. Documentos enviados: Ofício n. 12/2021/CMDCA à
Diretoria do Controle Interno em Resposta ao Memorando nº 16.838/2021- encaminha
Parecer e Ata de Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Infância e do Adolescente,
Plano de Ação e Aplicação, sobre a prestação de contas do respectivo fundo especial, incluindo a
avaliação acerca do cumprimento dos referidos planos, referente ao Exercício de 2020. Ofício n.
13/2021/CMDCA à SMAS- encaminha Resolução n. 06/2021e determina a formalização das
inscrições dos conselheiros para participar no Curso sobre Escuta Especializada. Ofício n.
15/2021/CMDCA ao MP – em resposta ao ofício 128/2021 relata vistoria realizada no Abrigo
Pequeno Cidadão. Ofício n. 16/2021/CMDCA à Vara da Infância e Juventude – em resposta
ao ofício 310011719503 encaminha cópia do expediente recebido da Secretaria Municipal de
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Assistência Social de nº. 271/2020, datado em 14/09/2020, contendo as informações e
documentos pertinentes. Ofício n. 17/2021/CMDCA ao MP – em resposta ao ofício 215/2021
presta esclarecimentos sobre a suplência do Conselho Tutelar. Ofício n. 18/2021/CMDCA ao
MP – em resposta ao ofício 207/2021 encaminha cópia do expediente recebido da
Coordenadoria Estadual do SIPIA CT de nº. 002/2021, datado em 13/04/2021, contendo as
informações pertinentes à capacitação sobre o SIPIA para os Conselheiros Tutelares. Ofício n.
19/2021/CMDCA ao MP – em resposta ao ofício 238/2021 informa sobre a aprovação do
CMDCA para repasse de recursos do FIA ao CAPSI e posterior encaminhamento à SMAS para
as providencias necessárias, o que não ocorreu. Memorando n. 24.777/2021 à SMAS
(29/03/21)- encaminha Resolução n. 04/2021, que dispõe sobre a instituição da Comissão de
Seleção e Julgamento de Projetos das OSC para elaboração de portaria. Memorando n.
26.109/2021 à DECI (05/04/21)- encaminha para publicação o Edital nº 01/2021- Processo de
Escolha Suplementar dos membros do Conselho Tutelar. Memorando n. 26.180 ao CAPSII
(05/04/21)- encaminha denúncia recebida, visto se tratar de adolescentes já com 18 anos.
Memorando n. 26.672/2021 (06/04) ao GP, A/C de Pedro (Secretário da Assistência Social)encaminha ofício n. 13 e Resolução n. 06/2021 e solicita deferimento para a capacitação sobre
“Escuta Especializada”. Circular n. 26.781 aos setores da Prefeitura- divulga Edital n.
01/2021- Processo de Escolha Suplementar dos membros do Conselho Tutelar. Memorando n.
27.813 à Gerência do SCFV e CRAS Caminho Novo (08/04/21)- solicitando alguns
esclarecimentos sobre o SCFV, em atendimento ao ofício 310011719503 da Vara da Infância e
Juventude. Memorando n. 28.197 à DECI (09/04/21)- solicita atualização do decreto com as
seguintes alterações: Ana Paula da Rosa Zacchi passa a substituir Jéssica Mayara dos Santos e
Nizar Amin Shihadeh passa a substituir Aline J. Morais Gonçalves. Memorando n. 30.415/2021
ao RH (16/04/21)- solicita a indicação de servidores para ministrar capacitação, aplicação da
prova e comissão para avaliação psicológica do Processo de Escolha Suplementar dos membros
do Conselho Tutelar. Memorando n. 31.439 à SMAS (20/04/2021)- verificação do atual gestor
do FIA, tendo em vista a necessidade de atualização de cadastro junto à Receita Federal.
Publicações: Resolução n. 05/2021- dispõe sobre a apreciação e aprovação da Prestação de
Contas do Fundo Municipal para Infância e Adolescência- FIA Referente ao ano de 2020.
Resolução n. 06/2021- dispõe sobre a liberação de Recursos Financeiros através do Fundo
Municipal da Infância e Adolescência- FIA para capacitação de conselheiros de direito e
conselheiros tutelares, conforme previsto no Plano de Ação e Aplicação 2021. Resolução n.
07/2021- aprova o Edital n. 01/2021/CMDCA - Processo de Escolha Suplementar dos Membros
do Conselho Tutelar de Palhoça. Lista de Inscrições deferidas/indeferidas do Edital CMDCA
n°01/2021. Local da Capacitação e Prova de Conhecimentos- Edital CMDCA n° 01/2021. Nada
mais havendo a tratar, o vice-presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a
presente reunião, solicitando a mim, Secretária executiva que lavre a ATA, que após lida e
aprovada, será assinada por mim e pelos demais Conselheiros participantes. Palhoça, 06 de abril
de 2021.

