
Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Santos
Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Santos.                        
Dia: 17/01/2013.                                                    Início: 8h30
Local: Casa de Participação Comunitária – Seção de Apoio aos Conselhos - Avenida Rei 
Alberto I, nº. 117 - Ponta da Praia - Santos/SP.
Verificação da presença dos Conselheiros através de lista anexa.  

Horário: 08h30 às 10h30 

1) Apreciação e Deliberação das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinária 
anteriores; 

2) Relatos dos Conselhos Tutelares; 

3) Relatos da Diretoria Executiva; 

4) Relatos das Câmaras Setoriais; 

5) Apreciação e Deliberação do pedido de Revalidação de Registro da Entidade Centro de 
Convivência Esperança e Vida; 

6) Apreciação e Deliberação do pedido de Registro da Entidade Associação Franco Roteli; 

7) Assuntos Gerais 

Horário: 10h30minh às 12h00minh 

1) Posse dos Novos Conselheiros do CMDCA Gestão 2013-2015; 

2) Eleição dos Membros da Diretoria Executiva do CMDCA; 

3) Composição das Câmaras Setoriais e eleição dos respectivos Coordenadores para 
Gestão 2013-2015; 

4) Assuntos Gerais 

Senhor Presidente Paulo Murat Filho inicia a reunião, cumprimenta os presentes e coloca 
em  pauta  o  item  um  –  Apreciação  e  Deliberação  das  Atas  das  Assembleias 
anteriores. Pergunta aos presentes se tomaram conhecimento da ata da Assembleia 
Geral Ordinária do dia Seis de dezembro de Dois Mil  e Doze  para que possamos 
aprová-la. Com a alteração solicitada na linha noventa e nove... Inclusão da senhora 
conselheira Ellen a ata foi aprovada,  coloca em pauta  a Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária do dia onze de dezembro de Dois Mil e Doze que sem correções foi 
aprovada e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia vinte de dezembro de 
Dois Mil e Doze, com a ressalva de que o Plano Municipal de Convivência Familiar e 
Comunitária seja parte integrante da ata em seu inteiro teor, também foi deliberada 
como  aprovada.  Continua  com  o  item  dois  da  pauta Relatos  dos  Conselheiros 
Tutelares.  Conselheira Ellen pede a palavra e novamente relata que não estão utilizando 
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o  SIPIA  WEB  em  razão  de  problemas  com  os  computadores,  internet  e  a 
incompatibilidade da rede, fala também que ficou deliberada em assembleia anterior que 
seria fornecida uma digitadora para terminar a inclusão dos casos da gestão anterior no 
sistema  e  a  pessoa  não  compareceu  no  conselho.  Senhor  presidente  fala  que  este 
assunto foi  recorrente durante todo o ano de dois mil e doze, que deliberações foram 
tomadas, respostas oficiais de órgãos competentes foram encaminhadas informando que 
os problemas de telefonia, velocidade e rede tinham sido resolvidos. Senhora Luci Freitas 
colaboradora fala que isto é violência institucional e quem sofre é a criança.  Senhora 
Helenice Fontes, conselheira e Chefe de Departamento de Articulação informa que os 
técnicos  de  informática  da  Prefeitura  foram  ao  conselho  tutelar  da  zona  noroeste  e 
verificaram que a velocidade realmente não suporta o número de usuários (funcionários  
do Departamento da Zona Noroeste e os Conselheiros tutelares) e que estudos serão 
feitos  para  ampliação  da  velocidade  e  solução  do  problema  o  mais  breve  possível,  
informa também que a utilização do sistema 3G é vetada na rede municipal por razões 
contratuais. Conselheira tutelar da Zona Leste, Taís Pereira de Aguiar solicita cópia deste 
processo contratual para que possamos verificar as limitações de uso da internet. Após 
discussões ficou deliberado que oficiaremos o GPM informando toda a questão e as 
condições precárias da sede onde funciona o Conselho Tutelar da Zona Noroeste, 
solicitando providências  urgentes  (prazo de  quinze  dias)  e  que  este  ofício  seja 
levado em mãos por representantes do CT, CMDCA, Departamento de Informática e 
Departamento  de  Articulação  e  também  que  seja  solicitado  copia  do  Processo 
Contratual do Uso da Internet na rede Municipal. Senhora Taís pergunta sobre a não 
realização  das  Resoluções  Normativas  à  Seduc  dispondo  sobre  a  solução  da 
problemática do transporte escolar do acompanhante de crianças menores de sete anos,  
e a RN sobre o fluxo de tratamento de álcool e droga no munícipio, deliberada em AGOs 
anteriores.  Solicita também cópia dos ofícios encaminhados ao CMDCA pelos conselhos 
tutelares informando problemas e solicitando providências. Deliberado cessão das atas 
das assembleias da gestão de dois mil e onze a dois mil e doze.  Representante do 
Conselho Tutelar da Zona Central ausente. Prosseguindo passamos ao item três da pauta 
Relatos da Diretoria Executiva.  Senhor presidente informa que a Secretaria Municipal 
de Cultura apresentou o “Relatório do Projeto da Biblioteca Viva Plinio Marcos” quanto à 
utilização do recurso financiado pela Petrobrás. O mesmo foi analisado por esta Diretoria  
e  será apresentado aos senhores para  apreciação e deliberação.  Senhora Ana Lúcia 
Rezende conselheira pela Secult faz a leitura do relatório. Sem discussões foi deliberado 
pela aprovação juntamente com a prestação de contas, não existindo saldo financeiro 
residual.  Nesse  momento,  fica  também  registrado,  que  não  existe  saldo  financeiro 
residual  do  projeto  Pró-Futuro  da  Pró-Viver,  que  teve  o  relatório  de  atividades  e  a 
prestação de contas  aprovadas na assembleia  anterior,  devendo esta  informação ser 
encaminhada  para  a  Petrobras.  
Informa também que no Biênio 2011/2012, presidi este conselho onde aprovamos vinte 
projetos para financiamento do FMDCA, sendo que em 2011, foi 01 (um) projeto da área  
Governamental e 12 (doze) de Organizações Não Governamental e em 2012, aprovamos 
dois da área governamental e cinco de Organização Não Governamental. Registre-se que 
02 (dois) não tiveram o convênio celebrado em razão da análise da Procuradoria Geral do 
Município. Os projetos aprovados nesta Gestão são:
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1 Rede Família Gabinete do 
Prefeito Municipal

          R$ 25.479,00

2 Fortalecendo Associação 
Poiesis

R$ 67.800,00

3 Escritório Dinâmico Assoc. Ex Alunos 
Stella Maris 

R$ 12.675,60

4 Estimulação Precoce e Inclusão 
Escolar

APAE R$ 67.786,90

5 Diagnóstico e Qualificação Socio-
Profissional

ACMD R$ 194.057,00

6 Rede de Proteção Concidadania R$ 98.400,00

7 C.E.B 30 de Julho Forma Not 2011 R$ 37.440,00

8 ECA – Conhecer para Reconhecer Concidadania R$ 98.400,00

9 Grupo de Cuidadores Ass. Equoterapia R$ 25.491,24

10 Inovação Digital Assoc. Ex Alunos 
Stella Maris

R$ 97.670,93

11 Promover Pró Viver R$ 85.000,00

Projetos Aprovados em 2012 – CMDCA

Nº Projeto Entidade Valor

1 Ensaios do Cotidiano SEAS – Governo R$ 50.522,49

2 Salas de Leitura LER – Centro de 
Leitura e 

Educação Rotary

1º ano R$ 44.813,16
2º ano R$ 15.853,30

3 Incentivando o Saber Lar das Moças 
Cegas

R$ 33.498,00

4 DIREITO A CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR

SEAS – Governo R$ 187.100,00

5 GRUPO DE CUIDADORES ASSOCIAÇÃO 
EQUOTERAPIA

R$ 151.426,80

6 Construindo minha História Casa Vó Benedita R$ 122.015,49

7 INFORMÁTICA INCLUSIVA – 
GERAÇÃO FUTURO II

ASSOCIAÇÃO 
ESPIRITA SEARA 

DE JESUS

R$ 82.958,08

Relata que primamos pelas recomendações da política na área da infância e Juventude 
dadas pelo senhor Promotor desta Vara, bem como pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e Adolescente, apreciamos minuciosamente todos os Projetos apresentados 
para  acordar  com  a  política  .  Espero  que  para  este  novo  biênio  projetos  sejam 
apresentados, para que os recursos possam ser utilizados em sua totalidade. Informa 
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também  que  o  Fórum  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  Adolescente  realizou 
impecavelmente a eleição para a nova composição da sociedade civil,  biênio dois mil e 
treze a dois mil  e quinze e que lamentávelmente detectamos documentos irregulares, 
(alvarás de funcionamento) que foram apresentados  por empresas que se candidataram 
a  eleitores.  O  caso  fora  encaminhado  ao  Ministério  Público,  Secretaria  Municipal  de 
Finanças  e  Procuradoria  Geral  do  Município.  Agradeço  a  todos  os  envolvidos  pelo 
trabalho incansável, especialmente a colaboradora, Sra. Adriana Jandelli que primou pelo 
êxito da eleição. Sra.  Adriana Jandelli pede a palavra e fala que realmente este é um 
problema muito grave e que a nova gestão deve fica atenta, pois se isto é utilizado para 
ser eleito num Conselho, o que não farão enquanto conselheiro, fala também que nestes 
dois anos a proximidade entre o CMDCA e o Fórum contribuiu muito para a fiscalização 
da  política  da  criança  e  do  adolescente.  Continua  dizendo  que  existe  um  nó  a  ser  
desatado “Justiça  Restaurativa”  que  esta  nova gestão de  retomar  a  questão.  Senhor 
Paulo retoma a palavra, concorda com a fala da Sra. Adriana na questão da parceria e  
sugere sua continuidade. Prossegue e informa que nos dias vinte quatro e vinte e cinco 
de  janeiro  próximo  futuro  haverá  continuação  da  capacitação  para  os  conselheiros 
tutelares da gestão 2012/2015, no Departamento de Articulação. Item quatro da pauta 
Relatos das Câmaras Setoriais – Senhora conselheira Maria Cristina Dias de Oliveira, 
coordenadora da Câmara Financeira, informa que a arrecadação parcial da Campanha 
Destinação  Criança  até  ontem  é  de  R$  775.553,48,  a  saber:    Pessoa  Física  R$ 
156.089,00 e Pessoa Jurídica R$ 619.464,38.Lembra que as destinações poderão ser 
feitas até dia trinta de abril próximo futuro. Informa também que o Edital de Financiamento 
de Projetos pelo FMDCA ficará aberto até dia trinta e um deste mês. Senhor Geonísio 
Pereira de Aguiar colaborador fala que deveríamos divulgar esta campanha que ainda têm 
dois meses para arrecadação.  Todos concordam ficando para a Câmara de Relações 
Públicas providências. Senhora Coordenadora da Câmara de Planejamento Tania Justo 
fala que as reuniões foram que as reuniões que aconteceram durante o mês analisaram 
os projetos para financiamento e relatórios. Prosseguimos para o item cinco da pauta 
Apreciação e Deliberação do pedido de Revalidação de Registro da Entidade Centro 
de Convivência Esperança e Vida; senhor presidente informa que pela ausência do 
representante da entidade este item passará a ser apreciado na próxima assembleia. 
Prosseguindo  passamos  ao  item  seis6)  Apreciação  e  Deliberação  do  pedido  de 
Registro  da  Entidade  Associação  Franco  Roteli; Senhor  Presidente  convida  o 
representante da entidade senhor Carlos Henrique Valente e a senhora Aurélia Rios para 
fazer  as  explanações  necessárias.  Senhora  Aurélia  toma  a  palavra  cumprimenta  os 
presentes  e  relata  sobre  as  atividades  da  entidade.,  informa que  atendem cinquenta 
crianças do entorno da entidade, Rua da Constituição , 331 encaminhadas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Santos. Senhora Maria Cristina Dias de Oliveira conselheira 
informa que realizou visita em conjunto com a senhora Elizangela, assistente social deste 
conselho. Na oasião a mesma estava fechada e que os vizinhos informaram que não 
veem as crianças frequentando o local, que adultos o frequentam no período noturno. 
Senhora Nádia Trovão conselheira da Seduc fala que não tem conhecimento da parceria  
com esta instituição. Senhor presidente sugere que esta pauta fique para avaliação 
na próxima assembleia  após nova  visita  técnica na entidade.  Todos concordam 
ficando assim deliberado. Continuando passamos ao item sete da pauta Assuntos 
Gerais  Professos  Igor,  eleito  vereador  coloca-se  a  disposição  deste  conselho  para 
qualquer  necessidade,  dizendo  ser  afeto  a  causa.  Senhor  Presidente  informa  que  o 
próximo item será a posse do novo colegiado, gestão 2013/2015, agradece imensamente 
a colaboração de todos em especial ao senhor Edmir Nascimento e senhora Ana Lúcia 
Rezende e senhora Maria Cristina Dias de Oliveira, membros da diretoria executiva que 
muito me ensinaram, esta casa na figura da senhora Valéria Gallotti  e senhor Wilson 
Bregotti, por toda assessoria dedicada e desejo imensamente que os trabalhos continuem 
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pois a causa e extremamente nobre, coloca-se a disposição para qualquer necessidade. 
Senhora Ana Lúcia fala que infelizmente não fora indicada para representar a secretaria 
nesta gestão e que também estará a disposição do que for necessário. Senhor Presidente 
fala que não poderia deixar de parabenizar novamente a equipe que realizou a Eleição 
para  Conselheiro  Tutelares   -  Gestão  2013/2015,  um  processo  árduo  e  desgastante 
elaborado e executado pelas conselheiras Ana Lúcia Rezende, Maria Cristina Dias de 
Oliveira, Edmir Nascimento, Valéria Gallotti e pelas colaboradoras Isa Lucia Solitrenick,  
Regina Passos , Cláudia Diegues e demais participantes. Informa que a posse desta nova 
gestão  será  realizada  pela  senhora  primeira  secretária  Ana  Lucia  Rezende  e  a 
continuidade será feita pela senhora Maria Cristina Dias de Oliveira.

PAULO AFFONSO GALATI MURAT FILHO                      ANA LUCIA REZENDE

                        PRESIDENTE                             1ª SECRETARIA 
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