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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 três de agosto de dois mil e dezessete, as oito e trinta horas nas 2 

dependências da Casa de Participação Comunitária, localizada na Rua XV de novembro, cento e oitenta e 3 

três em Santos, São Paulo. Participantes: Verificação de presenças e justificativa de ausências conforme 4 

lista anexa.  Iniciada a reunião o senhor Presidente, Edmir Nascimento cumprimenta os presentes e coloca 5 

em pauta o item uma Apreciação e Deliberação da ata da Assembléia anterior; pergunta se todos 6 

tomaram conhecimento da mesma para deliberação. Senhora Luci Freitas, colaboradora pede correção na 7 

linha trinta e sete “onde se lê Promotoria leia-se Procuradoria”; senhora Viviane Pinto solicita correção na 8 

linha cento e vinte e nove com a inclusão das palavras” Não autorizar”. Sem mais nada a ata foi aprovada. 9 

Prossegue com o item dois da pauta: Relatos dos membros da Comissão Infanto Juvenil, senhor 10 

presidente informa que infelizmente a comissão não se reuniu em razão da não regularização do 11 

pagamento dos  proventos da facilitadora Sra Adriana Santos a Procuradoria Geral do Município, não 12 

autorizou o pagamento por Recibo de Profissional Autônomo - RPA e informou  que a única forma de 13 

contratação é por meio de edital. Senhor vice presidente Nicola Margiotta corrobora e explica que não há 14 

juridicamente legalidade de pagamento por RPA, conforme Lei 8666/93.  Então  na reunião da Diretoria 15 

Executiva discutimos  a possibilidade da Coordenadoria da Infância e Juventude de Santos, conduzir a 16 

Comissão Infanto Juvenil nessa transição até que a contratação se efetue.Após discussões ficou 17 

deliberado que a Câmara de Legislação e Planejamento farão  a minuta do  Edital  para posterior 18 

apreciação deste colegiado e que a Coordenadoria da Infância e Juventude conduzirá a coordenação 19 

da Comissão até que o edital se conclua com a contratação do facilitador.Senhor Edmir   continua com 20 

o item três: Proposta de realização da Assembléia Geral Extraordinária no bairro de Caruara para 21 

apreciação e deliberação dos projetos à serem financiados com recursos do FMDCA, senhora Adriana 22 

Jandelli  entende que a apreciação e deliberação dos projetos deva acontecer na sede deste órgão em uma 23 

Assembléia Geral Extraordinária para garantir a presença de todos os envolvidos (conselheiros e 24 

representantes da entidades) e que devemos articular e facilitar a presença dos jovens de Caruara nesta 25 

assembléia, com condução e lanche. Após discussão todos concordaram ficando deliberado 26 

assembléia geral extraordinária dia trinta de agosto próximo para apreciação e deliberação dos 27 

projetos com toda a logística para presença dos jovens de Caruara. Continua com o item quatro da 28 

pauta: Recomposição da Corregedoria dos Conselhos Tutelares; senhor Edmir explica que as 29 

conselheiras Sandra Santos e Fernanda de Souza Santos pediram desligamento da Corregedoria e que 30 

precisamos indicar novos conselheiros. Senhora Adriana Jandelli pergunta como está o Processo  de 31 

Projeto dos Conselhos Tutelares. Senhor Nicolla informa que ainda está na Câmara dos Vereadores para 32 

votação. Senhora Adriana diz que não podemos ficar com essa situação irregular em razão da Corregedoria 33 

e propõe que  se organize uma Comissão para  in loco ir na Câmara devidamente oficializado solicitar o 34 

desmembramento do item da Corregedoria do Projeto de Lei, senhor Edmir concorda e sugere   que 35 

paralelamente façamos oficio para o senhor Prefeito Municipal de Santos  explicando toda a situação.Com 36 

anuência de todos a Comissão ficou  composta pelos conselheiros e colaboradores: Senhoras Regina 37 

Passos, Adriana Jandelli,Tânia Justo,Claudia Diegues,Roselaine Gama, Ellen Miranda e Lucia Tavares e 38 

com os senhores Edmir Nascimento, Nicolla Margiotta e Francisco. Com   reunião  marcada para dia dez de 39 

agosto próximo as dezessete horas na Câmara Municipal de Santos. Senhora Ana Lucia Rezende informa a 40 

necessidade de elegermos conselheiros da sociedade civil para preencher essas duas vagas 41 

temporariamente. Ninguém se habilitou, ficando aberta essa lacuna. Prossegue para o item cinco da 42 

pauta: Informações sobre o Seminário de Aprendizagem Profissional: Com a palavra a senhora 43 

Coordenadora da Comissão Municipal de Combate ao Trabalho Infantil, CMPETI, Raquel Cuellar informa 44 

que o Seminário é iniciativa da Comissão de Aprendizagem e que acontecerá dia quatorze de agosto 45 

próximo das treze às dezessete horas no auditório da Receita Federal com o objetivo de mobilizar e 46 

conscientizar as empresas de Santos sobre a importância do cumprimento da Lei de Aprendizagem com as 47 

cotas de Jovem Aprendiz. A mesa de palestrantes será formada pela Doutora Elisiane Santos, Senhor 48 

Rodrigo Lixai do Ministério Público do trabalho, Paulo Rogério Oliveira, Chefe da Fiscalização do Ministério 49 

Público do Trabalho, Doutor Evandro Pereira, Juiz da Vara da Infância, Juventude e Idoso de Santos e 50 

senhora Rosana Russo, Secretária de Assistência Social de Santos e também Haverá depoimentos de 51 

Empresários e Jovens Aprendizes. Senhor Edmir agradece e pede a presença de todos no evento. 52 

Prossegue com o item seis: Relatos da Diretoria Executiva; senhora Secretária Ana Lucia Rezende 53 

informa que discutimos os seguintes assuntos: proposta de assembléia em Caruara; Avaliação do Encontro 54 

da Região Central dia vinte e quatro de julho próximo passado, troca de experiências das Organizações não 55 

Governamentais do Centro e dos Serviços Públicos, discussão sobre a problemática da situação de moradia 56 

da Região Central que não consta no SIPIA e a pendência do Decreto; agilização do Sistema Integrado de 57 

Atendimento SociaL - SIAS, reunião periódica com o Departamento de Tecnologia e informática, DETIC, 58 

para efetivação dessa ferramenta; senhora Magali pede a palavra e fala que o grande mote desse evento foi 59 

o olhar das faltas de proteções das famílias que vivem na região central e a competência de cada pasta em 60 

pensar e proporcionar solução para isso e como essas demandas impactam na vida das pessoas. 61 
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Continuando com o item seis da pauta: Relatos das Câmara Setoriais: Câmara de Planejamento e 62 

Projetos: senhora Coordenadora Ana Lucia Rezende informa que analisamos sete projetos e que faremos 63 

mais duas reuniões extraordinárias para concluirmos  a análise dos outros dezoitos projetos; Câmara 64 

Financeira: senhor Paulo Pain informa que arrecadamos três milhões e cinqüenta e um mil reais sendo dois 65 

milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil comprometidos com projetos a serem pagos e financiados  com 66 

saldo em conta de seiscentos mil reais; Câmara de Relações Públicas: senhor Wellington Araújo informa 67 

que não fora realizada reunião mas que estão trabalhando na organização do evento Destinação Criança. 68 

Senhora Valeria Gallotti informa que o evento será realizado em outubro nos mesmos moldes do ano 69 

passado, as entidades e secretarias que se interessarem em se apresentar no evento, por favor, façam suas 70 

inscrições aqui na casa.Continuando passamos para o item oito: Relatos dos representantes dos 71 

Conselhos e Comissões: Senhor Edmir informa que os Conselheiros Tutelares solicitaram o custeio de 72 

participação no Evento de Conselheiros e ex Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo que 73 

acontecerá em Campos do Jordão com o tema “A Saúde e as Atribuições dos Atores do Sistema de 74 

Garantia de Direitos” de vinte seis a vinte e nove de setembro próximo futuro. Deliberado a participação de 75 

um Conselheiro Tutelar de cada base, com recursos de três mil e quinhentos reais para a 76 

participação de todos. Comissão de Enfrentamento a Violência Sexual Infato Juvenil - CEVISS e 77 

Comissão de Erradicação do trabalho Infantil- CMPETI, senhora Claudia Diegues coordenadora da Ceviss 78 

explica que a experiência de juntar a reunião das duas comissões não foi exitosa em razão da 79 

complexidade dos temas e que retornaremos a fazer reuniões separadamente, as reuniões  acontecerão dia 80 

dez de agosto  CEVISS e dezessete de agosto – CMPETI;  informa também que encaminhamos ofícios aos 81 

três Conselhos Tutelares solicitando o numero de abusos e exploração sexual  dia vinte e um de junho 82 

próximo passado e que até hoje não tivemos resposta dos conselhos da  Zona Leste e Noroeste.Senhora 83 

Conselheira Ellen Miranda da Zona Leste tomara providências em relação a sua base. Senhor Edmir fala 84 

que conversará com o Conselho da Zona Noroeste para encaminhamento da resposta e que na reunião de 85 

Monitoramento discutirá o assunto. Senhora Rose Gama, conselheira tutelar informa que na reunião como 86 

Ministério Público, ficou acordado com a Secretaria de Educação que aceitarão como comprovante de 87 

residência a Folha Espelho do CAD Único, fornecido pelos Centros de Referência da Assistência Social – 88 

CRAS com carimbo e assinatura do responsável técnico da unidade e caso a família não seja referenciada 89 

nos CRAS aceitarão o Comprovante de Residência do Programa Saúde na Escola- PSE que a própria 90 

escola deverá solicitar pelo email pse@santos.sp.gov.br, constando nome do aluno, data de nascimento, 91 

filiação, endereço e telefone dos responsáveis. Senhora Magali Freitas explica que a Resolução da Sido em 92 

relação a aceites de documentos não condiz com a realidade de muitas famílias que moram em lugares 93 

invadidos, mangues, cortiços. Senhora Viviane Pinto informa que já recebeu email da Sido com esses 94 

informes. Conselho da Juventude: Senhor Wellington informa que a Nona Semana Municipal da Juventude 95 

acontecerá de quatorze a vinte de agosto próxima com o Tema “Juventude Mostre sua Cara” e que dia 96 

quinze será o lançamento oficial da Rádio Jovem com a entrevista do Presidente desse Conselho senhor 97 

Edmir Nascimento. Assuntos Gerais: Senhora colaboradora Luci Freitas pede a palavra e informa 98 

novamente que o Portal dos Conselhos está inoperante, senhor Nicolla explica que a prefeitura está 99 

trabalhando para sua operacionalização e que a suspensão foi por recomendação do Governo do Estado 100 

por problemas de segurança. Senhora Viviane Simone, do CAMPS agradece o financiamento dos dois anos 101 

do Projeto “Construindo Sonhos” que hoje continua com o financiamento da MSC e solicita pauta para 102 

apresentação dos resultados. Senhor Edmir informa que agendara a pauta. Senhora Regina Helena Burgos 103 

do Centro Integrado Empresa Escola - CIEE informa que por razões pessoais se demitiu do trabalho e que 104 

não mais representará o CIEE nesse conselho, agradece a acolhida e se despede de todos. Senhor 105 

Geonísio Pereira Aguiar, Vereador Boquinha, sugere que o encaminhamento de ofício ao CIEE dizendo da 106 

enorme contribuição e comprometimento da senhora Regina com a causa da infância e juventude. Todos 107 

concordam ficando assim deliberado. Todos agradecem a colaboração e empenho e desejam sucesso 108 

nessa nova fase de sua vida.  Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e 109 

deu por encerrada a assembleia as 12h. Eu, Ana Lúcia Resende, 2ª Secretária lavrei a presente ata.   110 
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EDMIR SANTOS NASCIMENTO      ANA LUCIA REZENDE 113 

 Presidente                  2ª Secretária 114 
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