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Ata da Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 

(CMDCA) de Santos, realizada dia um de março de dois mil e dezoito, com inicio em segunda 2 

chamada as oito e trinta horas nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada na 3 

Rua Xv de Novembro numero cento e trinta e oito, Centro Histórico em Santos, São Paulo. 4 

Participantes: Verificação de presenças e justificativa de ausências conforme lista anexa.  Iniciada a 5 

reunião o senhor Presidente, Edmir Nascimento cumprimenta os presentes e dá boas vindas às novas 6 

conselheiras representantes das secretarias de Desenvolvimento Social, Senhora Suzete Faustino em 7 

substituição ao Senhor Nicola Margiotta e as Senhoras Andrea Piedade e Claudia Pegas da Secretaria 8 

de Educação em substituição as senhoras Liana e Tereza como também dá boas vindas à senhora 9 

Daniela Stazak representante do CRP que retorna a esse conselho. Solicita as novas conselheiras que 10 

escolham uma Câmara Setorial para fazerem parte. Prossegue e coloca em pauta o item um: 11 

Apreciação e Deliberação das Atas das Assembléias Anteriores: Informa que deliberaremos sobre 12 

as atas de dezembro de dois mil e dezessete e fevereiro de dois mil e dezoito ficando a ata de janeiro 13 

a ser apreciada na próxima Assembleia. Pergunta se todos têm conhecimento do conteúdo da ata de 14 

dezembro para deliberação. “Senhora “Luci Freitas pede correção na linha oitenta e oito: onde se lê 15 

“LEI” leia-se” Resolução Normativa”. Sem mais alterações a mesma foi aprovada por todos. 16 

Continua e pergunta se podemos aprovar a ata de fevereiro. Todos concordam com a aprovação 17 

sem nenhuma alteração. Prossegue e solicita a plenária autorização para inclusão de um novo  18 

item a  pauta: Seminário Santos pela Primeira Infância, pela urgência do assunto devido aos 19 

trâmites burocráticos. Todos concordam. Solicita ao conselheiro Wellington Araújo, para expor o 20 

assunto. Sr. Wellington cumprimenta os presentes e explica que há um ano Coordena a Comissão  21 

Municipal da Primeira Infância com a intenção de elaborar o “Plano Municipal da Primeira Infância 22 

do Município de Santos” que norteará as políticas públicas do município na questão da Primeira 23 

Infância (zero a seis anos).  Com o Plano pronto decidimos que o mesmo precisa ser divulgado e 24 

apreciado por toda a rede e demais interessados, então pensamos na realização de um Seminário” 25 

Santos pela Primeira Infância”  que acontecerá no dia vinte e dois de maio próximo,  dentro da” 26 

Semana do Brincar “. Senhor Edmir lembra que  em Janeiro foi aprovado a quantia de vinte mil reais  27 

do FMDCA para a realização desse Seminário  mas que  o custo final será de Oito mil reais. Todos 28 

concordam. Prossegue com o item dois da pauta: Relatos da Diretoria Executiva: assuntos 29 

tratados: SIPIA, senhor presidente relata que em reunião com o senhor promotor de justiça federal 30 

Antônio Jose  Daloia, conversaram sobre o péssimo funcionamento do Sistema em todo o Brasil e o 31 

mesmo relatou que por duas vezes inquiriu o Ministério de Justiça e Cidadania sobre esse assunto e 32 

não obteve resposta e que agora tomará medidas mais graves para a solução do problema. Estaremos 33 

em contato permanente com ele; PROECO, cancelamento do Registro da entidade nesse conselho; 34 

Capacitação CPFL, senhor Wilson Bregochi explica que será para os municípios da região 35 

Metropoltitana da Baixada santista na Universidade São Judas - Campus Unimonte, das nove às 36 

dezessete horas dias 03 e 04 de abril, 07 e 08 de maio, 04 e 05 de junho e 02 e 03 de julho com temas 37 

afeto aos conselheiros. Encaminharemos o link para inscrição via email a todos. A colaboradora, Sra. 38 

Luci Freitas fala que os conselheiros do Conselho Municipal da Assistência Social devem ser 39 

convidados a participar, Senhor Wilson explica que outros conselhos serão convidados; Situação do 40 

Aprendiz em Santos, senhor presidente relata que infelizmente as empresas não cumprem as cotas e 41 

que preferem pagar multa ao Ministério do Trabalho. Marcamos reunião com a senhora Arminda do 42 

Jornal A Tribuna para pensarmos em mídias que incentivem as empresas a cumprirem as cotas; 43 

Escuta Especializada e Depoimento sem Dano: convida à senhora Coordenadora da CEVISS para 44 

explicação. Senhora Claudia Diegues cumprimenta os presentes e informa que a partir de abril próximo 45 

a Lei 13431/2017, que dispõe sobre a Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes em 46 

Situação de Violência entrará em vigor e que acontecerá um Seminário elaborado pela CEVISS com 47 

previsão para Maio próximo futuro, a fim de capacitar a rede. Convida os interessados a participarem 48 

da reunião de elaboração do Seminário que acontecerá no dia oito de março próximo futuro às nove 49 

horas nesta casa. Senhoras Márcia Ester C.santos do Centro de Referência Especializado da 50 

Assistência Social - CREAS e Daniela Stazak do Conselho Regional de Psicologia – CRP considera 51 

essa lei contraditória ao Sistema Unico da Assistência Social -  SUAS com protocolo inadequado 52 

eticamente. Senhora Raquel Cuellar representante do CMPETI informa que os profissionais do 53 

judiciário também são contrários, mas que estão sendo capacitados obrigatoriamente. Acredita ser 54 

prudente uma roda de conversa para debater os contrapontos dessa Lei. Senhora Adriana Jandelli fala 55 

que infelizmente a equipe técnica do judiciário é complicada, relata que recebeu seis casos de abuso 56 

sexual e não se conseguiu provar nenhum porque a equipe se utiliza do argumento de Alienação 57 
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Parental. E que a Lei deve ser cumprida. Senhora Claudia concorda. Senhor presidente coloca em 58 

pauta item três: Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões: Relato da CEVISS, 59 

senhora coordenadora Claudia Diegues relata que, desde setembro passado encaminhou ofício a 60 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos solicitando informações sobre o funcionamento do PAIVAS 61 

da Secretaria Municipal de Saúde e infelizmente até agora está sem resposta. Senhoras Tais Aguiar e 62 

Roselaine Gama corroboram dizendo que casos reais de não atendimento de crianças vítimas de 63 

violência sexual acontecem  e que apenas  escutam a genitora e não a criança. Após discussão foi 64 

deliberado pelo encaminhamento de oficio ao Senhor Secretário de Saúde de Santos 65 

solicitando reunião específica desse assunto com a presença de representantes do Conselho 66 

Municipal de Saúde e da Comissão de Saúde da Câmara. E caso não se resolva a situação 67 

faremos representação ao Ministério Público; Reunião Metropolitana dos CMDCAs conversou 68 

sobre a possibilidade de se trazer para Santos o Projeto Eureca com a necessidade de um aporte 69 

financeiro. Após discussões ficou deliberado que a Comissão de Enfrentamento a Violência Sexual 70 

de Crianças e Adolescentes – CEVISS elaborará um projeto nos moldes do Projeto Eureca a ser 71 

apresentado para esse conselho. Sr. Edmir continua e relata que todos os municípios se 72 

incomodaram com o evento realizado pela AAS Cidadania dia vinte e seis p.p. na Unisanta: 1º Fórum 73 

de Discussão sobre Exploração Sexual Infanto Juvenil, evento meramente político. Sra. Raquel relata 74 

que assistiu o evento e que se barbarizou com as falas dos palestrantes tipo... meninas que usam 75 

shorts curtos estão sujeitas a.... enfim um dês serviço. Outro relato foi à participação da Conselheira 76 

Tutelar (CT) Idalina Xavier como palestrante. Sra. Magali Freitas considera seríssimo uma conselheira 77 

tutelar se intitular como representante de um órgão e passar posições equivocadas. Sra. Suzete 78 

Faustino fala que é preciso averiguar se há restrições sobre  a CT ser palestrante; o que não pode é 79 

adotar a conduta da representatividade formal e falar enquanto um todo. Sra. Raquel lembra que essa 80 

conduta já aconteceu em Janeiro passado quando essa conselheira tutelar deu entrevista ao Jornal A 81 

Tribuna como representante de um colegiado passando posicionamento equivocado sobre a 82 

abordagem social. Após debates ficou deliberado: encaminhar moção de repúdio a AAS Cidadania, 83 

responsável pelo evento, como também colocar a moção no portal dos conselhos e enviar 84 

ofício a Câmara dos Deputados Federais e Estaduais informando o ocorrido; Mediação dos 85 

Conselhos Tutelares: assuntos tratados: Tratamento do Agressor: reivindicação dos CTs sobre a 86 

necessidade de tratamento ao agressor, falaremos com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 87 

COMMULHER para saber como está o projeto; Interlocução entre os Conselhos Tutelares (CTS) e 88 

o Centro de Atendimento Psicossocial -  CAPS: houve melhora no relacionamento entre os CTs e 89 

os técnicos dos serviços. A queixa dos técnicos é que o Juiz não leva em consideração o relatório dos 90 

profissionais da rede. Demanda de crianças saídas do quinto ano das Escolas Municipais que 91 

não são absorvidas pela rede municipal no sexto ano Sra. Rose fala que a rede municipal em 92 

razão de haver apenas duas classes de sexto ano na Escola Avelino, não absorve as crianças 93 

oriundas de oito quintos anos e que muitas estão sendo encaminhadas a Escola Estadual Visconde de 94 

São Leopoldo que não oferece a mesma estrutura que as crianças estavam acostumadas. Previsão de 95 

evasão escolar. Deliberado: Marcar reunião com  o secretário de Educação sobre a necessidade 96 

de ampliação de número de vagas. Hoje com oito salas de quinto ano e duas salas de sexto 97 

ano; ofício ao Departamento de Planejamento da Seduc solicitando listagem das crianças do 98 

quinto ano em dois mil e dezessete e onde estão cursando o sexto ano em dois mil e dezoito; 99 

reunião com o Dirigente de Ensino Estadual; Área Continental: Caruara: Falta de atendimento da 100 

Saúde Mental. As famílias têm que vir a Santos para tratarem seus filhos. Isso é um absurdo porque 101 

muitas não têm condições financeiras para isso e então não aderem ao tratamento o que ocasiona 102 

sérios problemas para a criança/adolescente e toda a família. Há salas disponíveis para atendimento 103 

dentro da Policlínica de Caruara o que não tem é equipe técnica disponível.  Também em Caruara não 104 

tem Berçário 1, que atende bebês, ate quatro meses. As mães têm que levar seus bebês em Monte 105 

Cabrão onde existe a sala multiseriada, Berçário 1 e 2, mas que estão lotadas e não atende a 106 

demanda, outro absurdo haja visto a distancia entre Caruara e Monte Cabrão. Após debates ficou 107 

acordado que a senhora Rose conversará com a senhora Presidente do Conselho Municipal de 108 

Educação para saber se houve mudanças nas Portarias de Educação. E que trará retorno na próxima 109 

AGO; Parentalidade, elaboração de Projeto Piloto de habilidade Parental na cidade de Santos no 110 

horário noturno, demanda das escolas. Senhor Presidente prossegue com o item quatro da pauta: 111 

Relato das Câmaras Setoriais: Sr. Paulo Pain relata sobre a posição do Fundo Municipal dos Direitos 112 

da Criança e do Adolescente - FMDCA: saldo em fevereiro/18 é de R$ 3.631.208,21(três milhões, 113 

seiscentos e trinta e um mil, duzentos e oito reais e vinte e um centavos). Comprometidos: R$ 114 
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2.549.619,72  (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta 115 

e dois centavos) para pagamento de Projetos Aprovados: R$ 1.509.619,72 (um milhão, quinhentos e 116 

nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e dois centavos. Plano de Ação, mais reserva: um 117 

milhão e quarenta mil)]. Saldo Livre: R$ 1.001.288,49 um milhão, um mil, duzentos e oitenta e oito 118 

reais e quarenta e nove reais. Câmara de Legislação: discussão sobre o decreto do FMDCA e da 119 

Comissão Infanto Juvenil. Câmara de Planejamento: Assuntos da pauta. Câmara de Relações 120 

Públicas não houve reunião. Continua com o item cinco da pauta: Recomposição dos Membros da 121 

Corregedoria dos Conselhos Tutelares: Composição: Titular:  Magali Leite de Freitas, Suplente, 122 

Paulo Paim Campos;Titular Wellington Paulo da Silva Araújo, suplente Marcos Moura Alves dos 123 

Santos; Titular Lucia Aparecida Tavares, suplente Daniela Stazak Araújo. Item seis da Pauta: 124 

Deliberação dos Conselheiros que acompanharão os Projetos “Anchieta Social” da Fundação 125 

SETTAPORT e “Capacitação Criativa” da Secretaria de Desenvolvimento Social: senhor 126 

presidente explica que de acordo com o Marco Regulatório devemos ter conselheiros para 127 

acompanhar os projetos financiados pelo FMDCA. Ana Lucia Rezende e Raquel Cuellar do Projeto 128 

Anchieta Social e Edmir Nascimento e Luiz Otávio Galvão de Barros para Capacitação Criativa. 129 

Prossegue com o item sete da pauta: Apresentação dos Resultados do Projeto “Musicalidade na 130 

Gota” da Assistência a Infância de Santos Gota de Leite: Senhora Graziela Alves Marcolina 131 

cumprimenta os presente e faz a apresentação do Projeto onde setenta e cinco por cento do objetivo 132 

foi cumprido com cursos de flauta, violão e percussão.  Informa que no final do ano o número de 133 

matrículas efetuadas eram de 82 crianças e 72 famílias foram atendidas pelo serviço social, sendo 134 

monitoradas e encaminhadas para a rede de serviços conforme necessidade. Outro dado relevante foi 135 

a realização de 5 apresentações externas e 3 internas e a aquisição de 100% do material previsto no 136 

projeto, culminando na mobilização da Organização Social para a continuidade do projeto com 137 

recursos próprios ou de outros financiadores .Item oito da pauta: Solicitação da prorrogação da 138 

utilização dos bens adquiridos com recursos do FMDCA para os projetos “Entre laços de 139 

Família” da Associação Beneficente Mãos Entrelaçadas e” Gotas no Judô” da Assistência a 140 

Infância Gota de Leite: Senhor Wilson explica que as entidades pediram para continuar utilizando os 141 

bens adquiridos com recursos do FMDCA. Todos Aprovaram. Item nove da pauta: Deliberação da 142 

Criação da Comissão de Monitoramento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo da 143 

cidade de Santos e indicação dos seus membros; Criação da Comissão SINASE com os 144 

seguintes participantes: Regina Passos, Roselaine Florêncio Gama, Edmir Nascimento, Hercília, 145 

Margareth, Patrícia, Leandro Lapetina Freire, Lívia e Rejane da Fonseca Oliveira. Continua com 146 

o item dez da pauta: Eleição da Vice Presidente do CMDCA: senhor Edmir explica que com a saída 147 

do senhor Nicola Margiotta, o cargo de  vice presidente ficou em vacância e que precisamos deliberar 148 

por um novo membro. Com anuência de todos a senhora Suzete Faustina foi empossada como 149 

vice presidente. Assuntos Gerais: Sra. Ellen Miranda assessora do vereador Augusto Duarte 150 

convida a todos para participarem da audiência pública sobre o fechamento do serviço de segurança 151 

da Fundação Casa - NAI. Senhor Presidente explica que a Fundação Casa anunciou que encerraria as 152 

funções em Santos sendo transferidas para o Guarujá. Será um grande retrocesso. Após debates ficou 153 

deliberado pelo encaminhamento de oficio ao senhor Promotor de Justiça para as devidas 154 

providências. Sem mais nada a tratar o senhor presidente Edmir Nascimento dá por encerrada a 155 

reunião e eu Ana Lucia Rezende segunda secretária lavro e assino a presente ata em conjunto com o 156 

senhor presidente. 157 
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