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      Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 
(CMDCA) de Santos, realizada dia seis de setembro de dois mil e dezoito, início em segunda chamada as oito 2 
e trinta horas nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada na Rua XV de Novembro, número 3 
cento e trinta e oito, Centro Histórico em Santos, São Paulo. Participantes: Verificação de presenças e justificativa 4 
de ausências conforme lista anexa.  Iniciada a reunião o senhor Presidente, Edmir Nascimento cumprimenta os 5 
presentes e coloca em pauta o item um: Apreciação e Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária 6 
anterior; pergunta se todos tomaram conhecimento e se estão de acordo para deliberação. Senhora Raquel Cuellar 7 
pede correção na linha cento e quatorze da página três: Onde se lê:  ”....relata que o contrato foi assinado”, leia-8 
se “ que o contrato NÃO foi assinado”; Senhora Denise Pires pede correção das linhas vinte e sete na página 9 
um: onde se lê:” Câmara de Relações Públicas” leia-se: “Diretoria Executiva”; na linha cento e noventa e 10 
dois da página quatro: onde se lê: “Diário Oficial” leia-se: “Santos Portal”; na linha duzentos e dezesseis da 11 
página cinco: onde se lê: ”Câmara de Relações Públicas” leia-se:” Diretoria Executiva”, sem mais correções 12 
a ata foi aprovada. Passa para o item dois: Relatos da Diretoria Executiva: Senhora Valeria Gallotti explica que 13 
os assuntos tratados na diretoria são os itens de pauta dessa assembleia. Senhor presidente continua com o item 14 
três da pauta: Relatos dos Conselhos e Comissões, Senhora Claudia Diegues, coordenadora da Comissão de 15 
Enfrentamento a Violência Sexual Infanto Juvenil, CEVISS, fala que aguarda resposta da Secretaria de Saúde 16 
sobre como está funcionando o Fluxo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Violência Sexual. Relata 17 
também que a subcomissão para monitorar o Plano Municipal da CEVISS e da CMPETI está sendo bem 18 
produtiva, hoje a tarde teremos reunião com a Delegada da Mulher para tratarmos de diversos assuntos afetos ao 19 
atendimento de vítimas na delegacia, números de casos, escuta especializada e outros. Senhora Viviane Simone do 20 
CAMPS, relata que participou da Segunda Audiência Pública sobre a composição do  Plano Estadual de 21 
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador onde foi discutido sobre a demanda e 22 
fluxo dos municípios no oportuno abordaram também sobre a nota técnica do Ministério Público do Trabalho e a 23 
impossibilidade de alterações legislativas que atinjam negativamente a aprendizagem profissional, diminuindo a 24 
base de cálculo da cota de aprendizagem em funções administrativas, cujo impacto negativo seria a diminuição de 25 
setenta e cinco por cento dos contratos de aprendizagem. As Entidades Formadoras, Ministério do Trabalho e 26 
outros tem se manifestado contra essa reforma da classificação brasileira de ocupações, CBO, manifestando 27 
através das mídias sociais #votepelaaprendizagem. Senhora Taís Aguiar fala que na reunião de Mediação de 28 
Conselhos Tutelares discutiram questões administrativas que foram levadas do Departamento de Articulação para 29 
resolução. Informa que dias vinte e vinte e um de setembro acontecerá a Capacitação do SIPIA. Senhor Edmir 30 
relata que a Comissão de Monitoramento dos Planos Municipais está elaborando um Instrumental para que 31 
possamos visitar as escolas obtendo informações relevantes e que é preciso a presença de todos os conselheiros 32 
que compõem essa comissão para nos ajudar. Senhora Tania Justo da ASPPE pede que todos participem do evento 33 
em Comemoração ao setembro Amarelo sobre Saúde Emocional e Valorização da Vida, dia dezenove próximos as 34 
nove horas no auditório da OAB, realização do Programa de Aprendizagem da ASPPE” Prepara Jovem” com a 35 
palestra da senhora Luciana Cescon que abordará temas como   depressão na Adolescência e juventude e 36 
enfrentamento ao suicídio. Senhora Margareth da SEDES informa que está crescendo o número de crianças 37 
encaminhadas a Família Acolhedora, quinze crianças e que após ter indicadores do porque isso está acontecendo 38 
trará para conhecimento de todos. Senhora Rose Gama fala que o uso de drogas nas famílias está gritante e que o 39 
atendimento não está sendo feito a contento. Senhora Margareth concorda dizendo que realmente a falha está na 40 
rede protetiva. Senhora Adriana Jandelli fala que devemos saber quais serviços a rede pública oferece para 41 
atendimento dessas famílias e se de fato funcionam para após fazermos um protocolo de atendimento. Senhor 42 
Edmir prossegue com o item quatro: Relato das Câmaras Setoriais:  informa que é necessário alterarmos metas 43 
do Plano Decenal incluindo a criação da Casa da Gestante contemplando a Primeira Infância, encaminhará esse 44 
trabalho para as Câmaras de Planejamento e Legislação. Câmara de Planejamento: foi analisado o relatório de 45 
visita feita a Casa da Gestante em Campinas e realizada reunião com o Grupo Técnico da Secretaria Municipal de 46 
Saúde da Criança, da Mulher e da Saúde Mental e também  da Proteção Especial da SEDES para elaborarmos uma 47 
Resolução Normativa  sobre a utilização  de um instrumental padrão  para diagnosticar violações de direitos de 48 
crianças e adolescentes utiliza do por toda a rede e encaminhados pelos Conselhos Tutelares , em cumprimento a 49 
meta doze do PMIA. Câmara Financeira: Saldo aplicado em trinta e um de agosto de dois mil e dezoito: Três 50 
milhões, novecentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e quatorze centavos. Saldo a pagar um 51 
milhão, duzentos e cinco mil, centro e trinta reais e três centavos; Aplicação Família Acolhedora: cento e vinte mil 52 
reais; Reserva de dez por cento: cento vinte mil reais; Plano de Ação: Um milhão de reais: saldo disponível: Um 53 
milhão, quinhentos e vinte e um mil, vinte e três reais e onze centavos. Câmara de Relações Públicas: O evento 54 
destinação Criança acontecerá dia seis de novembro de dois mil e dezoito no Teatro Municipal Brás Cubas, a 55 
princípio vamos arcar com os custos de som e iluminação Dia doze de setembro teremos nessa casa reunião com 56 
as entidades interessadas em participar do evento. Visitamos o sindicato dos contabilistas e contadores fomentando 57 
a participação da Destinação. Agendamos um café da Manhã com os Rotary para incentivar a Destinação. Estamos 58 
trabalhando na SECOM para criarmos um link permanente no site da Destinação onde se clique e gere um boleto a 59 
ser pago o ano todo. Também tivemos reunião com a senhora Arminda do Jornal A tribuna solicitando apoio e 60 
parceria. Senhora Claudia fala que junto com a Destinação Criança estamos trabalhando para lançar um Selo 61 
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provavelmente com o Slogan Aprendizagem Campeã para as empresas que atingem a cota de jovem aprendiz. 62 
Estamos pensando numa campanha envolvendo as escolas para os alunos criarem esse selo. Senhor Wellington 63 
sugere que procurem a SEDURB para indicação de Empresas. Senhor Galvão sugere fazer contato com o 64 
Conselho de Emprego, que tentará marcar essa reunião. Continuamos com o item cinco da pauta: Deliberação 65 
da minuta da Resolução Normativa que dispõe sobre a Convocação e o Regimento Interno da XI 66 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Senhora Valeria explica que essa minuta foi 67 
pautada na RN da Conferencia anterior com as devidas adequações. Que acontecerá dia nove de novembro de dois 68 
mil e dezoito, sexta feira com início as nove horas na Universidade São Judas Campus Unimonte. O CMDCA 69 
realizará  cinco Pré-conferencias dividas por territorialidade: Zona Noroeste, Centro, Zona Leste, Morros e Área 70 
Continental uma de cada eixo:1) Garantia dos Direitos e Políticas Públicas integradas e de Inclusão Social,2) 71 
Prevenção e Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, 3) Orçamento e Financiamento das 72 
Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes,4) Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças 73 
e Adolescentes,5)Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção, Proteção e Defesa dos 74 
Direitos das Crianças e Adolescentes. E também duas Pré - Conferências Lúdicas, no CAMPS -Centro de 75 
Aprendizagem e Mobilização Social e no Educandário Santista. Contrataremos profissionais que atuarão como 76 
facilitadores, que deverão dirigir, tabular e compilar as propostas que serão levadas à plenária final. As Pré-77 
Conferencias organizadas pela Sociedade Civil e demais Secretarias serão coordenadas pelo seu próprio 78 
organizador responsável e acompanhadas por um Conselheiro do CMDCA indicado pela Comissão Organizadora 79 
e deverão obrigatoriamente serem comunicadas ao CMDCA por e-mail de onze de setembro a onze de outubro. A 80 
Comissão elaborará um instrumental norteador para a condução das prés-conferência. Teremos na Conferência 81 
uma Comissão Facilitadora composta por cinco pessoas que sistematizará o texto das propostas oriundas das prés-82 
conferências e dos grupos de discussão para apresentação do relatório final a ser deliberado em plenária. Com 83 
anuência de todos a Resolução Normativa foi aprovada que será publicada no Diário Oficial junto com a Comissão 84 
Organizadora. Senhor presidente prossegue e apresenta a minuta do Regimento Interno da XI Conferência da 85 
Criança e do Adolescente. Serão considerados Delegados Natos, com direito a voz e voto, os Membros do 86 
CMDCA, os Conselheiros Tutelares em exercício, dois representantes dos conselhos Municipais: de Assistência 87 
Social, de Educação, de Saúde, do Fórum Municipal e os membros da Comissão Organizadora. Os Conselhos 88 
citados deverão encaminhar os nomes de seus representantes até dia trinta e um de outubro próximo. Serão 89 
considerados Delegados Eleitos, com direito a voz e voto, aqueles participantes eleitos nas prés conferências. 90 
Continua com o item seis da Pauta: o assunto já foi exposto no relato da Câmara de Relações Públicas. Item 91 
sete da pauta: Informações sobre o processo eleitoral dos Conselheiros Tutelares do Município de Santos – 92 
Gestão 2020/2024. Senhor presidente explica que foi feito o   cronograma da abertura, eleição e   posse bem como 93 
ofício que deverá ser encaminhado, em mãos pela Diretoria Executiva desse CMDCA ao Senhor Prefeito para 94 
providências, solicito à senhora Suzete Faustino, que agende horário com o senhor prefeito. Anteriormente 95 
pensamos na contratação de uma empresa para realização de todo o pleito, mas ponderando com a Câmara de 96 
Legislação na pessoa da senhora Adriana Jandelli, resolvemos terceirizar parte do processo como elaboração e 97 
correção da prova escrita, palestra prévia pós inscrições, capacitação pós posse, sistema eletrônico de votação 98 
seguro, transporte e alimentação. Assuntos Gerais: senhora Tânia Justo pede a palavra e pergunta como está o 99 
processo de contratação dos quinze jovens pela Prefeitura Municipal de Santos que há seis meses está parado. Na 100 
assembleia anterior foi deliberado que teríamos reunião com o senhor Prefeito para resolver o impasse do Edital de 101 
Chamamento Público que dispõe ser da Secretaria de Gestão a contratação e da Secretaria de Desenvolvimento 102 
Social as indicações. Senhora Tais fala que a reunião foi marcada, mas que desmarcamos porque soubemos que o 103 
processo tinha voltado para a SEGES para ajustes do Edital sobre o vale transporte, então não adiantaria falar com 104 
o senhor prefeito com essa situação pendente. Senhora Suzete se compromete resolver esse problema 105 
pessoalmente com o senhor Prefeito e que dará retorno o mais breve possível à ASPPE. Senhora Tânia aceita e 106 
pergunta ao senhor presidente o que esse conselho fará se essa situação não for resolvida esse mês? Senhor Edmir 107 
responde que essa situação será encaminhada ao Ministério Público. Senhor presidente informa que 108 
lamentavelmente a grande colaboradora, articuladora, senhora Valeria Gallotti irá se aposentar em outubro 109 
próximo, sendo essa sua última colaboração como servidora pública nesse conselho. Agradeço toda a presteza, 110 
responsabilidade e comprometimento com o CMDCA. Sua ausência nos fará muita falta, mas sabemos do 111 
merecimento dessa aposentadoria e desejamos boa ventura ao novo ciclo que se inicia. Salva de palmas e 112 
agradecimentos de todos a essa grande profissional, amiga e militante na causa da criança e do adolescente. Sem 113 
mais nada a tratar o senhor presidente Edmir Nascimento dá por encerrada a reunião e eu Ana Lucia 114 
Rezende segunda secretária lavro e assino a presente ata em conjunto com o senhor presidente. 115 
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