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     Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1 
Adolescente (CMDCA) de Santos, realizada aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e 2 
dezenove, com início ás oito horas e trinta e seis minutos em segunda convocação, no auditório da Casa 3 
de Participação Comunitária, situada a Rua XV de Novembro, cento oitenta e três, térreo, Centro Histórico, 4 
Cidade de Santos, Estado de São Paulo, reuniram-se membros do governo e da sociedade civil, cuja lista de 5 
presença está acostada a esta ata. A pauta foi composta pelos seguintes assuntos: 1) apreciação e deliberação 6 
da ata da assembléia anterior; 2)deliberação de recursos financeiros oriundos do CMDCA para o processo 7 
eleitoral de conselheiros tutelares gestão dois mil e vinte/dois mil e vinte e quatro; 3)alteração da 8 
coordenação da câmara financeira; 4)deliberação acerca da situação do Edital 02/2019 e abertura de edital 9 
sobre qualificação profissional; 5)indicação de conselheiros de direitos para acompanhamento dos projetos 10 
financeiros com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA); 6)relatos 11 
da diretoria executiva; 7)relatos do representante dos conselhos e comissões; 8)relatos das câmaras setoriais; 12 
9)relatos do processo eleitoral para conselheiros tutelares; 10)informações sobre a semana do brincar; 13 
11)assuntos gerais. A reunião iniciou-se com boas-vindas a todos por parte da Sra. Suzete Faustina dos 14 
Santos e colocando em pauta o item um, houve necessidade de leitura e correção de alguns pontos referentes 15 
à ata do mês de abril do ano corrente, conforme segue: correção do número do endereço onde ocorrem as 16 
reuniões de centro e trinta e oito, para cento e oitenta e três; linha trinta onde se tratava dos possíveis, casos 17 
de exploração sexual recebidos no Núcleo Integrado de Articulação e Atendimento à Crianças e 18 
Adolescentes, que na verdade foram encaminhados pela Conselheira Idalina Galdino Xavier ao Ministério 19 
Público e para a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e que foram alvo de análises por parte do 20 
Senhor Leandro Lapetina, no sentido de saber quais encaminhamentos foram dados e a situação atual dos 21 
relacionados. Posto isso, a ata foi aprovada  e passou-se ao item dois que versava sobre deliberação de 22 
recursos a serem utilizados no processo eleitoral para conselheiros tutelares. Como proposta, foi apresentado 23 
o valor de cincoenta mil reais como  necessário para dar encaminhamento às ações inerentes ao referido 24 
certame que está em curso, tais como:  campanhas publicitárias, campanha dos candidatos, custos com 25 
pessoas que trabalharão no processo eleitoral, alimentação e outras necessidades afins. O valor foi aprovado 26 
por unanimidade. Neste momento foi solicitado pela Sra Suzete Faustina do Santos, a inclusão na pauta a 27 
liberação de recursos para participação no Seminário promovido pela Fundação Abrinq, região Centro-Oeste 28 
a ocorrer, no Estado do Mato Grosso do Sul, no mês de julho, dias vinte e três e vinte e quatro para custeio 29 
de despesas com passagens, hospedagens, alimentação e traslado. Foi deliberada a participação de oito 30 
pessoas, sendo que alguns sugeriram que fossem pessoas que nunca tivessem participado deste tipo de 31 
seminário e diante da manifestação de alguns presentes, a seguinte disposição foi acordada: duas pessoas que 32 
representam o governo, Senhora Suzete Faustina dos Santos e Senhor Leandro Lapetina; duas pessoas que 33 
representam a sociedade civil, Sra. Fernanda de Souza Santos e Sr Igor Braga Perrone, três conselheiros 34 
tutelares, sendo um de cada base ainda a escolher de acordo com a organização dos Conselheiros Tutelares e 35 
por decisão em assembleia os que têm perspectivas de continuidade como conselheiro para o próximo 36 
mandato e um representante da Casa dos Conselhos, Sra. Sandra Santos. Foi informado que o Secretário de 37 
Desenvolvimento Social Sr. Carlos Mota, Caca Mota, juntamente com o Coordenador da Juventude, Sr. 38 
Filipe Rezende haviam participado do Seminário no mês de Abril na Cidade do Rio de Janeiro, utilizando 39 
recursos próprios.  Em seguida passou-se ao item três que versava sobre a alteração de representante da 40 
Câmara Financeira, já que a Senhora Raquel Rolemberg Souza, que representa a Entidade de Assistência a 41 
Infância Gota de Leite, por motivos particulares, solicitou a sua substituição. Para o seu lugar foi proposto 42 
alguns nomes, ficando a Senhora Fernanda de Souza Santos, representante da Associação Pró-Viver Obras 43 
Sociais e Educacionais, a partir da corrente reunião como representante em substituição a Sra Raquel 44 
Rolemberg de Souza, que concordou em continuar a assinar os documentos até a tramitação final de sua 45 
substituição junto ao Banco do Brasil. Em seguida passou-se ao item quatro acerca da situação do Edital 46 
02/2019. O  Sr. Wilson Carlos Bregochi Jr. Relatou que foram recebidos dois projetos de Qualificação 47 
Profissional, mas ambos com documentação não condizente ao mesmo, sendo que foi proposto a abertura de 48 
outro Edital, com trinta dias para inscrição e nos mesmos termos do edital número dois. Proposta aprovada. 49 
Passando ao item cinco, foi relembrado a necessidade de participação dos conselheiros no acompanhamento 50 
dos projetos em curso em consonância com o marco regulatório, cujas equipes de acompanhamento serão 51 
publicas no Diário Oficial. Os pares foram compostos na seguinte conformidade: Projeto Culturando 52 
(Associação Beneficente Mãos Entrelaçadas): Sra Claudia Diegues e Sra Fernanda de Souza Santos; 53 
Projeto Colibri (União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas): Sr Edmir Nascimento dos Santos e 54 
Sra Maira Esteves de Lima Fidalgo; Bem na Foto (Vitae Domini - Instituto Brasileiro de 55 

Desenvolvimento Social): Sr Leandro Lapetina e Sra Maria Fernanda Silva Cardoso; Anchieta Social 56 
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(Fundação Settaport): Filipe Rezende e Marion Areco Fonseca Maia; Capacitação Criativa (Secretaria de 57 
Desenvolvimento Social): Igor Braga Perrone e Ronaldo Andrade. Passando-se ao item seis, relatos da 58 
diretoria executiva, foi informado pela Sra. Sandra Santos que as entidades com projetos financiados em 59 
andamento serão formalmente comunicadas sobre as datas de entrega das prestações de contas, bem como 60 
será publicado no Diário Oficial e Portal dos Conselhos as normas/instruções de procedimentos para que as 61 
renovações possam ser procedidas sem prejuízos aos postulantes no que tange ao repasse dos valores. Em 62 
relação ao Projeto Eureca (CMDCA/SEDS), o Sr Edmir Nascimento dos Santos, informou que já há 63 
previsão orçamentária até vinte e oito de julho de dois mil e dezenove para o desenvolvimento do mesmo.  64 
Sendo necessário abrir edital para a continuidade em dois mil e vinte. No relato dos representantes do 65 
conselhos e comissões, constante no item sete, a coordenadora Sra Maria Clara de Castro Gonçalves , 66 
coordenadora da Comissão Municpal de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil(CM-PETI), relata que 67 
na última reunião, foi discutido a existência de um possível hiato no fluxo quanto a abordagem por parte da 68 
guarda municipal e encaminhamentos/comunicação a outros órgãos competentes, desta forma foi deliberado 69 
que se marque uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública – SESEG para possíveis ajustes no fluxo. 70 
Foi falado também sobre a programação alusiva ao dia doze de junho, Dia de Combate ao Trabalho Infantil a 71 
ser apresentada na próxima reunião de comissão, na continuidade de conversas com a Secretaria de Cultura, 72 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para 73 
continuidade das esquetes para veiculação em cinemas. Outra situação foi a solicitação de retorno do Projeto 74 
Guardião Cidadão, oficiando a Secretaria proponente quais seriam as premissas para o retorno, pois o 75 
Programa é considerado um ação de sucesso, que deveria ser encampado pelo governo como política pública 76 
conforme entendimento quando foi financiado por dois anos consecutivos pelo Fundo Municipal dos Direitos 77 
da Criança e do Adolescente - FMDCA. Neste momento a Sra Adriana Jandelli falou sobre o Decreto 9759, 78 
de 11/04/2019, do Senhor Presidente da República, que extinguiu a Comissão Nacional de Erradicação do 79 
Trabalho Infantil e outros conselhos importantes para o desenvolvimento humano, defendendo que fosse 80 
feita uma moção de repúdio, que não foi levado à votação nesta presente assembleia.  Falou também da 81 
necessidade de disponibilização de recursos/editais para políticas inovadoras, que é preciso observar melhor 82 
a liberação dos recursos e o impacto que estes projetos revertem socialmente para possibilidade de absorção 83 
como política pública. Num aparte, a Sra. Luciana T. de Lima e Silva, presidente do Conselho Municipal 84 
Antidrogas (COMAD) enfatizou que é preciso ter parâmetros consistentes para e avaliação de impacto. A 85 
Sra Adriana Jandelli ressalta que muito além da avaliação, tem quer analisado o impacto comunitário e que 86 
deveriam ser retomado os estudos sobre a possibilidade do monitoramento ser submetido á um processo de 87 
análise, auditoria, por um instituto especializado, retomand0-se a discussão sobre o Observatório.  Outra 88 
observação feita é a necessidade de se ter um canal melhor de comunicação com os gestores da Procuradoria 89 
do município para que entendam melhor a política dos conselhos, quebrando-se antigos paradigmas.  A 90 
questão do corpo técnico da casa foi outra situação comentada. Em seguida a Sra. Nathália Nogueira, 91 
Coordenadora da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Infantil (CEVISS), falou sobre o 92 
calendário alusivo ao dia dezoito de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, 93 
que será acostado também a esta ata e enviado por email à todos. Outra situação observada foi a ausência dos 94 
Conselheiros Tutelares nas reuniões, sendo que a Sra. Maria Cecília José Ferreira, representante do Conselho 95 
Tutelar Central, tão logo assinou a lista, se ausentou da reunião sobre pretexto que realizaria um 96 
atendimento, segundo informações da Sra Sandra Santos. No item oito, foram feitos os relatos das câmaras 97 
setoriais: a financeira fez um breve relato resumindo a situação financeira atual, sendo que a planilha  98 
orçamentária será anexada a esta ata. Em uma observação do colaborador Sr. Paulo Paim a respeito da 99 
renovação dos projetos “CULTURANDO E BEM NA FOTO”, por ser tratar de renovação o valor refente aos 100 
bens permanentes foram excluídos do valor total do projeto inicial,   o que ocasionou novos valores a menor 101 
para a  renovação, com alteração nos anexos I,  II e  III . A câmara de legislação informou que entregará um 102 
documento como manifestação acerca do parecer da Comissão Infanto juvenil. A câmara de planejamento 103 
informou que as reuniões da mesma passarão a ocorrer na segunda terça-feira do mês, às nove horas. 104 
Observou-se a necessidade de incluir na resolução normativa 286/15, em discussão na câmara, o acréscimo 105 
da necessidade de inventário dos bens, também relativos aos projetos financiados pelo FMDCA para o Poder 106 
Público. No item nove, foram feitos relatos acerca do processo eleitoral para conselheiros tutelares, 107 
enfatizando que apenas as cidades que possuem mais de trezentos mil eleitores foram contempladas com o 108 
empréstimo das urnas eletrônicas e também sobre a nova lei que prevê a recondução ao cargo conselheiro de 109 
forma ilimitada, sendo que a cidade possui quatro conselheiros nesta condição. Sobre os recursos interpostos, 110 
com o prazo a ser esgotado em três de maio, após as análises dos mesmos, ocorrerá a Assembleia Geral 111 
Permanente. Lembrou-se que os munícipes com títulos eleitorais pendentes, devem regularizá-los até dia 112 
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onze de julgo do corrente ano. Item dez, sobre a Semana Municipal do Brincar, o período de ocorrência será 113 
de vinte e cinco de maio, como início no Jardim Botânico e término em dois de junho na Avenida da 114 
Bartolomeu de Gusmão, mais precisamente em frente a Fonte do Sapo, com interdição da Rua no sentido 115 
Ponta da Praia até o canal seis. No ano passado a Semana do Brincar em uma semana movimentou certa de 116 
sessenta e cinco mil pessoas e espera-se que este não seja um número muito maior como vem sendo ano a 117 
ano. A programação será amplamente divulgada nos vários canais de comunicação e se faz necessário maior 118 
participação das entidades e aquelas que realizarem ações alusivas a semana, podem contatar o 119 
Departamento de Articulação via email, para repasse de registro fotográfico, atividades e número de pessoas 120 
envolvidas para fins de elaboração de relatório geral. No dia vinte oito de maio que é comemorado o dia 121 
Mundial do Brincar, os organizadores da semana pretendem transformar a Praça Mauá num grande espaço 122 
brincante como forma de chamar a atenção das pessoas para a necessidade de espaços para crianças 123 
brincarem livremente, pois o brincar é uma das etapas que auxiliam no desenvolvimento motor, cognitivo, 124 
relacional de todos. No item 11 não houve nenhuma situação a expor. Nada mais havendo a tratar foi 125 
encerrada a reunião às onze horas e cincoenta minutos, cuja ata será elaborada e encaminhada para todos os 126 
presentes para as devidas considerações e posterior aprovação.  Santos, 02 de maio de 2019. 127 
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