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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 um de agosto de dois mil e dezenove, início oito horas e quarenta e 2 
cinco minutos nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada na Rua XV de Novembro, 3 
número cento e oitenta e três, Centro Histórico em Santos, São Paulo. Participantes: Verificação de presenças 4 
e justificativa das ausências do Sr. Leandro Lapetina - SEDS e da Sra. Maira Esteves de Lima Fidalgo - 5 
SEDUC. Iniciada a reunião a senhora Presidente, Suzete Faustina dos Santos cumprimenta os presentes e 6 
coloca em pauta o item um - Apreciação e deliberação da Ata das Assembléias anteriores: Leitura das 7 
Atas da AGO de 04/07/2019 e da AGE de 26/07/2019. As atas foram aprovadas. Item dois - Organização 8 
do Evento Destinação Criança: O evento será realizado no dia 04/12/2019 ás 19 horas no Teatro 9 
Municipal. Alguns representantes de Instituições avaliam que não será possível garantir a demanda devido à 10 
data. Foi esclarecido que o mês de Dezembro foi escolhido, uma vez que, é o mês da arrecadação. Também 11 
foi questionado o efeito que surte o evento e foi relembrado que o evento 2018 foi avaliado positivamente e 12 
havia se cogitado, inclusive, que fosse realizado em duas ocasiões anualmente. Encaminhamento: inclusão 13 
do Evento Destinação Criança no Calendário da Cidade. Item três - Apreciação e deliberação do Projeto 14 
da CEVISS a ser encaminhado para o Edital do Itaú Social: Projeto para capacitação da rede de 15 
atendimento. Público Alvo: Profissionais das diversas Secretarias Municipais, prioritariamente: Educação, 16 
Saúde, Assistência Social e Esporte; bem como para profissionais da rede de atendimento (entidades). 17 
Objetivos: Promover ações de prevenção, articulação e mobilização em torno da violência sexual; Fortalecer 18 
as ações de defesa e responsabilização, com garantia de direitos às crianças e aos adolescentes em situação 19 
de violência sexual; Promover a Dignidade Sexual; Capacitar para a identificação de situações de violência e 20 
exploração sexual e seus desdobramentos. Submetido a deliberação da Assembléia foi aprovado o 21 
encaminhamento do projeto, bem como, a liberação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para eventuais 22 
despesas com capacitação e confecção de material.  Item quatro - Informe do Seminário Programa 23 
Prefeito Amigo da Criança - PPAC: A apresentação será realizada na próxima AGO. Informa-se que em 24 
Novembro do corrente ano a equipe da ABRINQ visitará o município a fim de conhecer o trabalho realizado 25 
e para capacitação dos Conselheiros Tutelares. Item cinco - Relatos da Diretoria Executiva: Olhar entre 26 
Rede - Foi cancelado o encontro de avaliação para realização de novo encontro com os seguintes parceiros: 27 
PSE, Rede Família, Fluxo da Violência e Saúde Mental. A avaliação será realizada ao longo dos encontros. 28 
Os demais itens discutidos na reunião da Diretoria Executiva tornaram-se itens desta pauta. Item seis - 29 
Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões: Conselho Tutelar Zona Central - 1) SIPIA: não 30 
houve qualquer alteração em seu funcionamento e será solicitada reunião com o Ministério Público. 2) 31 
Acolhimento Familiar: ainda não há resolutividade para estes casos. Também não foi realizada reunião, 32 
conforme deliberado em Assembléia deste Conselho, para definir os encaminhamentos neste tipo de caso. A 33 
SEDS informa que será agendada reunião entre SEDS, COJUV, COMMULHER, Conselho Tutelar, 34 
SEPACOM e CMDCA. 3) Guardiã Mulher da Penha: A GCM está sendo capacitada. 4) Projeto Respeitar 35 
está sendo elaborado. Encaminhamento: Apresentação do Programa Guardiã Maria da Penha, bem como, 36 
do Projeto Respeitar em AGO deste Conselho. CMPETI - 1) Seminário sobre Aprendizagem será realizado 37 
no mês de Novembro do corrente ano (Quem são os jovens que estão na Aprendizagem?). Foi constituída 38 
Comissão para tal: Taís Aguiar, Sandra Santos, Raquel Cuellar, Natália Nogueira, Nélia, Rose Gama e Maria 39 
Clara. 2) Aprendizagem Campeã: premiação do logo e da frase deve ser desatrelado so selo que será entregue 40 
as empresas que cumprem a cota. 3) EURECA: Manifesto de Constatação, via ofício, ante ao carro de som 41 
que foi cedido para o dia do evento. CEVISS - Apresentação do Fluxo do PAIVAS pela Dra. Daniela 42 
(Instituto da Mulher) no dia 08/08 às 14 horas na Estação da Cidadania. Comissão Eleitoral - Será realizada 43 
reunião com o Marketing (SECOM) para divulgação da eleição dos Conselheiros Tutelares. Informada a 44 
necessidade da presença dos Conselheiros de Direitos no dia do pleito. Item sete - Relatos das Câmaras 45 
Setoriais: Câmara Financeira: Não há presença de Conselheiros de Direitos nas reuniões somente de 46 
colaboradores. A Câmara verifica a operação/ação enquanto a SEFIN analisa a parte contábil. Este processo é 47 
de extrema relevância, por se tratar de criança e adolescente, e deve ter maior agilidade no exame das 48 
prestações de conta. Foi enviado ofício à SEFIN para substituição de seu representante neste Conselho. Saldo 49 
bancário em 31/07/2019 R$ 5.000719,95 e Montante Livre: R$ 1.299.805,06. Encaminhamentos: 1) 50 
Descrição (breve relato) dos Projetos financiados pelo FMDCA no Portal dos Conselhos, bem como, a 51 
inserção dos links das entidades registradas no CMDCA no site do Conselho. 2) Encaminhamento de ofício 52 
ao Gabinete do Prefeito, o qual, não possui representatividade neste Conselho para regularização da situação 53 
dos Conselheiros Paulo e Suzete. Câmara de Planejamento: não foi realizada reunião. Item oito - 54 
Apreciação e Deliberação de recursos para o Seminário da ABRINQ que ocorrerá em outubro/2019: 55 
Seminário será realizado em Maceió - Alagoas no período de 15 à 17/10/2019. Ficam aprovados os nomes 56 
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dos seguintes participantes: Edmir dos Santos Nascimento, Claudia Diegues Krawczuk, Taís Aguiar e 57 
Margareth Soares. O recurso está aprovado desde que a temática seja diversa da ministrada no ultimo 58 
seminário realizado em Cuiabá, no qual, comitiva deste Conselho participou. Item nove - Indicação de 59 
Conselheiro de Direitos para a Comissão de Avaliação do Plano Municipal de Educação: O nome 60 
indicado é o da Conselheira Fernanda Souza. Item dez - Assuntos Gerais: 1) Apresentação Musicalidade na 61 
Gota no dia 20/10 às 15 horas no Teatro Guarani. Vagas abertas para violão e percussão no período da tarde 62 
com pré cadastro através do site para a faixa etária de 7 a 17 anos. 2) Mamaço - dia 03/08 às 10 horas na 63 
Estação da Cidadania. 3) Abordagem Social - inclusão no orçamento. Encaminhamento: agendar reunião 64 
com o Presidente da Câmara Municipal, CMDCA, CMPETI, SEDS e ASPPE. Sem mais nada a tratar, a 65 
senhora presidente dá por encerrada a reunião e eu Claudia Diegues Krawczuk, segunda secretária lavro a 66 
presente ata que vai assinada por mim e pela senhora presidente. 67 
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SUZETE FAUSTINA DOS SANTOS    CLAUDIA DIEGUES KRAWCZUK 70 

                            Presidente                                   2ª Secretária  71 


