
 

 

 

 

Ata da Assembléia Geral Ordinária, AGO, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 1 

do Adolescente (CMDCA) de Santos, realizada aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e 2 

um, com início às oito horas e trinta minutos em segunda chamada, através de videoconferência por 3 

meio do link: https://meet.google.com/cjy-nehs-ddd. Iniciada a reunião, o Senhor Presidente Edmir 4 

Santos Nascimento cumprimenta os presentes, a Senhora Claudia Diegues Krawczuk, 1ª Secretária, 5 

faz a chamada dos Conselheiros de Direitos. Lista de presença acostada a esta ata. O Senhor 6 

Presidente informa que as ausências deverão ser justificadas via e-mail do CMDCA e que serão 7 

submetidas à análise da Diretoria Executiva que apresentará seu parecer na assembléia subseqüente. 8 

Logo após coloca em pauta os itens a serem discutidos para a referida assembléia, conforme 9 

publicação em Diário Oficial. 1) Apreciação e Deliberação da ata da Assembleia anterior. 2) 10 

Relatos da Diretoria Executiva. 3) Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões. 4) 11 

Relatos das Câmaras Setoriais. 5) Devolutivas do Departamento de Articulação. 6) 12 

Apresentação e Deliberação acerca do Projeto “Tia Egle Acolhendo na Pandemia”. 7) 13 

Apreciação e Deliberação sobre o processo de abertura de edital para financiamento de projetos 14 

em 2021. 8) Posse NUREX - Núcleo de Reabilitação de Excepcional São Vicente de Paulo. 9) 15 

Indicação de Representantes para o Comitê Municipal de Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e 16 

Infantil e para a Comissão de Estudos e Sugestões de Cooperação para Enfrentamento da 17 

Violência contra Crianças e Adolescentes. 10) Assuntos Gerais. Item um - Apreciação e 18 

deliberação das atas das assembléias anteriores. Submetida a apreciação e deliberação a ata da 19 

AGO realizada em 08/04/2021 sendo aprovada por unanimidade. Item dois - Relatos da Diretoria 20 

Executiva. 2.1) Capacitação Violência Sexual - Instituto Sedes Sapientiae. O início das atividades 21 

foi adiado para o dia 24/05/2021 para propiciar o recebimento de um maior número de inscrições. 22 

Estão sendo disponibilizadas setenta vagas a serem dividas entre os Conselheiros de Direitos, 23 

Conselheiros Tutelares, Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação. Os interessados devem 24 

efetuar sua inscrição através do e-mail do CMDCA. Os encontros se darão todas as 2as feiras das 8 25 

às 12 horas. 2.2) Capacitação Família Acolhedora. A 1ª Secretária solicita que o Presidente relate 26 

acerca do encontro realizado na data de ontem e o mesmo passa a palavra ao Senhor Filipe Augusto 27 

Rezende (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS). O Senhor Filipe descreve que a 28 

Capacitação Família Acolhedora já conta com mais de 289 (duzentos e oitenta e nove) inscritos e que 29 

na noite de ontem teve a participação de mais de 130 (cento e trinta) pessoas. O intuito é difundir o 30 

serviço de acolhimento familiar e aumentar o número de família acolhedoras. O número de 31 

acolhimentos aumentou durante a Pandemia. O acolhimento institucional é muito mais pontuado na 32 
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vida da criança e do adolescente do que o acolhimento familiar. Há proposta de alteração da lei para 33 

estimular a modalidade inclusive através da isenção do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) 34 

para a família no momento em que estiver acolhendo assim como os institucionais possuem tal 35 

isenção. Durante a capacitação entre quinze e vinte pessoas manifestaram interesse em se cadastrar 36 

no Programa. Atualmente o Programa consta apenas com nove famílias cadastradas. Nos últimos dois 37 

meses foram acolhidos cinco recém-nascidos, tendo dois deles menos de um mês de vida. Por fim 38 

solicita espaço neste Conselho para apresentação do Programa Família Acolhedora. A Senhora Maria 39 

Izabel Calil Stamato (Universidade Católica de Santos - UNISANTOS) solicita que a capacitação 40 

seja disponibilizada para os alunos da Universidade o que prontamente atendido pelo senhor Filipe. 41 

A Senhora Maria Izabel informa que uma aluna da Universidade elaborou um Trabalho de Conclusão 42 

de Curso (TCC) sobre Famílias Acolhedoras e encaminhará a este Conselho para conhecimento. A 43 

Senhora Daniela Gonçalves Godoy Moutinho (Secretaria Municipal de Saúde - SMS) informa que se 44 

faz necessário o levantamento dos motivos que levaram ao acolhimento dos cinco recém-nascidos, 45 

se as mães realizaram pré-natal, se são dependentes químicas, etc. Destaca a parceria do Hospital dos 46 

Estivadores no processo de acolhimento de recém-nascido cardiopata com síndrome de Down. A 47 

Senhora Maria Izabel Calil Stamato solicita que seja verificado se as mães dos recém-nascidos são 48 

adolescentes. O Senhor Presidente enfatiza o encaminhamento de proposta para inserção no Plano 49 

Plurianual (PPA) “Criação de unidade de acolhimento para gestantes e mães vulneráveis pelo uso 50 

substâncias psicoativas lícitas e ilícitas” - Prazo de execução: 2024, além de se tratar de recomendação 51 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 52 

Encaminhamento: realização de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para apresentação do 53 

Programa Família Acolhedora. 2.3) Curso Introdutório de Justiça Restaurativa. A Senhora 1ª 54 

Secretária agradece na pessoa da Senhora Miriam Blum Cardoso (Secretaria Municipal de Educação 55 

- SEDUC) as vagas disponibilizadas pelo Núcleo de Educação para a Paz (NEP) para particpação no 56 

curso. Os encontros são excelentes e as mediadoras altamente capacitadas. O Senhor Presidente 57 

aproveita o ensejo e agradece a Professora Senhora Liliane Claro de Rezende por ter oportunizado a 58 

terceira vaga para contemplar a Conselheira Senhora Raquel Rolemberg (Assistência a Infância de 59 

Santos Gota de Leite). Os demais itens discutidos pela Diretoria executiva tornaram-se item de pauta.  60 

Item três - Relatos dos Representantes dos Conselhos e Comissões. 3.1) Conselhos Tutelares. O 61 

Conselheiro Tutelar Marcos Bento informou que não há pauta a ser discutida. 3.2) Comissão 62 

Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (CMPETI). A Coordenadora 63 

Senhora Sandra Regina Santos informa que a reunião mensal da CMPETI/CEVISS será realizada em 64 



 

 

 

 

22/04/2021 às nove horas. Foi retomado o plano de ações através de articulação com a Seção de 65 

Vigilância Epidemiológica (SEVIEP) com calendário de formação quanto a importância do 66 

preenchimento da ficha de notificação compulsória e com o Serviço de Abordagem Social para 67 

apresentação dos dados do trabalho infantil. Tratativas com a Universidade Católica de Santos 68 

(UNISANTOS) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para inclusão das temáticas afetas 69 

as Comissões nos cursos universitários. Tratativas para ter representatividade junto ao Conselho de 70 

Segurança (CONSEG), Conselho Municipal sobre Drogas (COMAD), Conselho Municipal dos 71 

Direitos da Mulher (COMMULHER), etc. O GT da Aprendizagem participou da Audiência Coletiva 72 

- Franca/SP: Fiscalização da Cota de Aprendizagem e Inclusão de Jovens em Situação de 73 

Vulnerabilidade Social no dia 15/04/2021 e estão estudando as estratégias para um maior índice de 74 

inserção na socioaprendizagem. Estão sendo realizados contatos com o auditor fiscal e a assistente 75 

social do Ministério Público Senhora Rosângela está apoiando os trabalhos. Foi criado grupo para 76 

planejamento das atividades em alusão ao dia 12 de junho - Dia Mundial de Enfrentamento ao 77 

Trabalho Infantil. O Senhor Presidente destaca outro encaminhamento de proposta para inserção no 78 

Plano Plurianual (PPA) “Efetivação do Decreto nº 7582/2016 que estipula a contratação de 30 (trinta) 79 

adolescentes em vulnerabilidade social, como Jovem Aprendiz, pela Prefeitura Municipal de Santos”. 80 

Enfatiza, ainda, a necessidade de criar oficinas de acordo com os desejos dos jovens ao invés de impor 81 

as temáticas. 3.3) Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil 82 

(CEVISS). A Coordenadora Senhora Christiane Cordeiro Andrea justificou sua ausência nesta 83 

assembleia e a Coordenadora da CMPETI continuará os relatos. As autoridades gravaram um vídeo 84 

em alusão ao dia 18/05 - CMDCA, Ministério Público, Juízo da Infância e da Juventude, DIJU, SEDS 85 

e Conselho Tutelar. Em breve haverá o lançamento do vídeo. Serão realizadas palestras através de 86 

programas da Rádio Cacique e da Rádio SETTAPORT. Serão realizadas diversas lives e o links serão 87 

divulgados mais próximo a data de realização devido aos ataques constantes de hackers a eventos 88 

desta natureza. A Senhora Maria Izabel Calil Stamato refere que os links precisam ser amplamente 89 

divulgados devido ao trabalho de conscientização que se faz junto aos alunos da Universidade e a 90 

população em geral para participação e ocupação destes espaços. Item quatro - Relatos das 91 

Câmaras Setoriais. 4.1) Câmara Financeira. A Senhora Thais Polydoro Ribeiro (Instituto Elos 92 

Brasil) informa os Conselheiros de Direitos se reúnem em duplas e realizam a análise dos processos 93 

e emitem os respectivos pareceres. Já foram analisados cinco processos, sendo certo que alguns ainda 94 

aguardam complementação da documentação. Solicita informações de como proceder em relação a 95 

ausência dos Conselheiros de Direitos e a consequente não avaliação dos processos. O Senhor 96 



 

 

 

 

Presidente reforça a obrigatoriedade do envio e das listas de presença e das atas das reuniões das 97 

Câmaras Setoriais para análise e deliberação da Diretoria Executiva. 4.2) Câmara de Planejamento. 98 

O Coordenador Senhor Igor Braga Perrone (Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael) informa 99 

o discutido na reunião da Câmara: 4.2.1) Apresentação /Leitura dos Dados SIPIA na reunião do 100 

corrente mês. Os Conselhos Tutelares dos municípios vizinhos não alimentam o SIPIA. 101 

Encaminhamento: convite aos Conselheiros Tutelares para que apresentem os dados SIPIA aos 102 

Conselheiros de Direitos em Assembleia Geral Extraordinária especificamente para esta finalidade. 103 

4.2.2) Demandas levantadas pelo GT SINASE após reunião com a Defensoria Pública em 104 

06/04/2021: modernização do NAI - computadores e internet para que as audiências de apresentação 105 

possam voltar a ser realizadas naquele serviço, agendamento de reunião com o Delegado Seccional - 106 

comunicação dos flagrantes de ato infracional ao Defensor Público, grande número de flagrantes 107 

autuados em Santos tem como autores adolescentes oriundos de municípios vizinhos, elaboração de 108 

documento para o Conselho Superior da Defensoria Pública solicitando mais um Defensor Público 109 

para atuar na área da Infância e da Juventude. Realizada nova reunião com a Defensoria Pública do 110 

Estado de São Paulo em 04/04/2021 e desta extraiu-se os seguintes encaminhamentos: oficiar a 111 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDS) solicitando que informe quais os 112 

programas/serviços destinados para adolescentes além dos oferecidos pelo Serviço de Convivência e 113 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Oficiar a Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) solicitando 114 

que informe quais os programas/serviços destinados para crianças e adolescentes, quantas crianças e 115 

adolescentes frequentam estes programas/serviços e caso este seja desenvolvido numa distância 116 

relativamente longa da residência da criança ou adolescente como é garantida o seu acesso e sua 117 

participação. Oficiar a Secretaria Municipal de Esportes (SEMES) solicitando que informe quais os 118 

programas/serviços destinados para crianças e adolescentes, quantas crianças e adolescentes 119 

frequentam estes programas/serviços e caso este seja desenvolvido numa distância relativamente 120 

longa da residência da criança ou adolescente como é garantida o seu acesso e sua participação. 4.2.3) 121 

Realização de reunião mensal e reunião geral GTs: devem reunir-se ao menos mensalmente e a cada 122 

seis meses será realizada reunião geral com todos os GTs. A primeira reunião geral se dará no dia 123 

17/06/2021. Encaminhamento: Sugerir para a Câmara de Direitos Humanos do Conselho de 124 

Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (CONDESB) as seguintes pautas: 125 

dados SIPIA, ato infracional e trabalho infantil.  4.2.4) Elaboração de proposta para criação de 126 

instrumental padrão de Plano de Trabalho para pleitear o uso dos bens remanescentes adquiridos com 127 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos (FMDCA). 4.3) 128 



 

 

 

 

Câmara de Relações Públicas. A Coordenadora Senhora Denise Beatriz Neves Fernandes 129 

Gonçalves Pires declara que não houve realização de reunião no último mês, contudo os trabalhos 130 

continuam intensificados para divulgação das redes sociais do CMDCA - Facebook e Instagram. 131 

Neste mês será publicada nova matéria acerca do Destinação Criança. A Senhora 1ª Secretária 132 

agradece a presteza da Coordenadora e o belo trabalho executado para a gravação do vídeo com a 133 

participação dos representantes das OSCs que receberam financiamento pelo FMDCA para execução 134 

de projetos. A Senhora Sandra Regina Santos também agradece o apoio com as postagens nas redes 135 

sociais das Comissões. 4.4) Câmara de Legislação. A Coordenadora Senhora Rita Raquel Calenda 136 

Vaz (Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) discorre as temáticas discutidas na reunião da Câmara 137 

Setorial: reconstituição da Comissão de Estudos e Propostas de Atualização das Normas que regulam 138 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos - CMDCA, alteração do 139 

modelo de edital e aguardando propostas para elaboração de minutas de resolução normativa versando 140 

sobre criação de instrumental padrão de Plano de Trabalho para pleitear o uso dos bens remanescentes 141 

adquiridos com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos 142 

(FMDCA) e normatização quanto a apresentação e periodicidade dos dados da SEVIEP, CEVISS e 143 

CMPETI para realização de monitoramento. 4.5) Reconstituição das Câmaras Setoriais. Os 144 

Conselheiros de Direitos indicados pelo Poder Executivo e que a partir desta data passam a compor 145 

este Conselho integrarão as seguintes Câmaras Setoriais - Câmara Financeira: Senhor Gustavo Prado 146 

Ignácio (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Departamento de Cidadania) e Senhora 147 

Daniela Gonçalves Godoy Moutinho (Secretaria Municipal de Saúde - SMS), Câmara de Legislação: 148 

Senhor Filipe Augusto Rezende (Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS), Câmara de 149 

Planejamento: Senhora Christiane Cordeiro Andrea (Secretaria Municipal de Desenvolvimento 150 

Social - Departamento de Cidadania). Item cinco - Devolutivas do Departamento de Articulação. 151 

A Senhora Vice-Presidente Alessandra Sousa Franco passa a explanar acerca das demandas 152 

submetidas ao Departamento de Articulação. 5.1) Propostas formuladas pelo CMDCA de acordo 153 

com o disposto nos Planos Municipais para inserção no Plano Plurianual (PPA). A reunião 154 

realizada com o Secretário de Governo foi desmembrada em outra reunião agendada para o dia 12/05 155 

com a presença de todo o Secretariado para apreciação de cada uma das propostas encaminhadas. 5.2) 156 

Agendamento de reunião com o Delegado Seccional para tratativas acerca da retomada das 157 

atividades do IML no município. Contará com representação do CMDCA. Descartada a instalação 158 

do serviço em imóvel situado no bairro do Estuário. Solicitado que nesta mesma ocasião sejam 159 

abordadas as questões relacionadas à comunicação dos flagrantes de ato infracional ao Defensor 160 



 

 

 

 

Público, bem como, o mesmo seja convidado a participar da reunião. 5.3) Disque 153. Reunião com 161 

a Secretaria de Segurança (SESEG) e com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) para 162 

resolução das reclamações/denúncias sobre crianças e adolescentes que não chegam através do “153” 163 

devido aos inúmeros problemas, inclusive, já discutidos em Assembleia. Será realizada contratação 164 

emergencial para instalação do 0800 para atendimento das violações e denúncias sobre crianças e 165 

adolescentes. 5.4) Projetos Colibri, Bem na Foto + e Anchieta Social II. Os projetos aprovados 166 

pelo último edital (2020) para financiamento com recursos do FMDCA já se encontram em fase de 167 

formalização e assinatura do Termo de Fomento. 5.5) Decreto nº 7582/2016 - Decreto dos 30.  Faz-168 

se necessário referendar a política para fomentar a contratação dos jovens. Realizada reunião com a 169 

a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e com Secretaria de Gestão (SEGES) para efetivação 170 

do disposto no Decreto Municipal. 5.6) Sistema de Integração de Informações Pessoais (SIIP). 171 

Segundo informações do DETIC ainda não estão integradas todas as bases para poder iniciar o uso. 172 

5.7) Diálogo Sustentável - Agenda 2030. Reunião promovendo o encontro entre os 29 Conselhos e 173 

o Prefeito. 5.8) Conselhos Tutelares. Articulação com a rede para levar os Conselhos Tutelares as 174 

escolas. Firmada parceria com a SEDUC para prevenção e desmistificar o papel do Conselho Tutelar. 175 

O projeto já está redigido e também será executado através de Projeto de Lei. 5.9) Projeto Tudo 176 

Sobre Controle. Objetiva aprimorar a formação de conselheiros municipais para avaliação das 177 

necessidades de políticas públicas e que tenham plena consciência da realidade ao qual atuam. O 178 

Município conta com 28 Conselhos, 13 comissões e 1 grupo de trabalho, focados em combater 179 

questões sociais e violações de direitos, impactando diretamente em todos os territórios do município. 180 

Conselheiros com formação adequada conseguem identificar melhor as demandas e apresentar 181 

proposições mais assertivas. A iniciativa estará distribuída em 4 núcleos prioritários: Casa da 182 

Cidadania, Escola dos Conselhos, Observatório de Direitos Humanos e Disque Denúncia Direitos 183 

Humanos. Cada núcleo apresenta impactos distintos, mas todos corroboram para o fortalecimento do 184 

controle social e efetivação de políticas públicas. A votação virtual começa no dia 15 de maio e 185 

seguirá até 16 de julho, com a divulgação do resultado no dia 30 de julho. Um total de até três milhões 186 

do Orçamento Municipal será destinado para os projetos vencedores, que tem valores de até trezentos 187 

mil reais e são de rápida execução (até doze meses) - Orçamento Participativo. A Vice-Presidente 188 

pede o auxílio dos Conselheiros de Direitos na votação do Projeto para recebimento do recurso. A 189 

Senhora Maria Izabel Calil Stamato considera a proposta muito interessante e importante e questiona 190 

se será divulgado material gráfico ou será realizada reunião virtual para divulgação do projeto, pois 191 

é necessário conhecer e ser protagonista para poder votar. A coordenadora do CMPETI solicita 192 



 

 

 

 

maiores informações sobre a implementação do disposto no Decreto “dos 30”, bem como, cópia da 193 

ata da reunião realizada com a SEDS e SEGES acerca da contratação emergencial do 0800. O 194 

Conselheiro Tutelar Senhor Marcos Bento agradece o trabalho que vem sendo realizado pela Vice-195 

Presidente a frente do Departamento de Articulação. Avisa também o crescimento de crianças e 196 

adolescentes em situação de rua com adultos captando os recursos e que a população vem se 197 

queixando com a falta de campanhas deste cunho. O Senhor Presidente menciona mais uma proposta 198 

encaminhada para inserção no Plano Plurianual (PPA) “Criação de mais uma equipe de abordagem 199 

social de crianças e adolescentes com metodologia específica para o público da exploração do 200 

trabalho infantil e de uma equipe de abordagem social de crianças e adolescentes com metodologia 201 

específica para o público da exploração sexual, ambas com funcionamento 24 horas” - Prazo de 202 

execução: 2022. E pondera que esta é uma questão metropolitana e que é preciso contatar a equipe 203 

de abordagem social para verificar o trabalho que está sendo realizado nos municípios vizinhos. A 204 

Senhora 1ª Secretária faz menção a apresentação dos dados SIPIA realizada pelo Senhor Presidente 205 

na reunião da Câmara de Planejamento onde pode-se constatar que os demais municípios da Baixada 206 

Santista não utilizam o SIPIA o que prejudica a leitura da exploração do trabalho infantil e da prática 207 

infracional no nosso município por adolescentes oriundos dos municípios vizinhos. A Senhora Raquel 208 

Cuellar (ASPPE - Pesquisa, Prevenção e Educação) expõe que o trabalho infantil é multifatorial e 209 

que não se deve criar expectativas em cima de um único serviço. Requer também cópia da ata da 210 

reunião realizada com a SEDS e SEGES. A Vice-Presidente explica que a Secretaria de Governo está 211 

em tratativas junto ao Delegado Seccional para informações quanto o retorno as atividades do IML 212 

no município. Quanto ao Decreto nº 7582/2016 está sendo realizada articulação com a rede interna, 213 

verificando a metodologia para criação do fluxo. Em relação aos assuntos metropolitanos serão 214 

pautados junto a Diretoria Executiva a forma de integralizar esta rede: através dos Prefeitos, através 215 

de reuniões dos Conselhos de Direitos. No tocante a reunião SEDS/SEGES estavam presentes o 216 

Secretário Senhor Sérgio Del Bel Júnior, Comandante Messias, o Senhor Rodrigo Lachi e a Senhora 217 

Juliana - Novo Olhar para articulação da rede interna. A Senhora Raquel Cuellar relembra as reuniões 218 

promovidas pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) com os 219 

municípios da Baixada Santista para discussão do trabalho infantil e solicita a inclusão de 220 

representantes das Comissões em discussões de tema salutares. A Vice-Presidente reforça que a 221 

discussão se deu de forma interna e que em uma nova etapa os pares serão chamados a compor. O 222 

Senhor Filipe Augusto Rezende refere que na reunião o serviço estava representado direta e 223 

indiretamente pelo Senhor Rodrigo Lachi. Refere ainda que as atividades do CONDESB foram 224 



 

 

 

 

retomadas e que as pautas levantadas nesta Assembleia anotadas e que pessoalmente as encaminhará 225 

ao Secretário de Desenvolvimento Social. O Senhor Presidente adverte acerca da necessidade de 226 

conscientização da população para erradicação do trabalho infantil se fazendo necessária a escuta do 227 

trabalhador de ponta.  Item seis - Apresentação e Deliberação acerca do Projeto “Tia Egle 228 

Acolhendo na Pandemia”. O Coordenador da Comissão Julgadora/Acompanhamento Senhor Igor 229 

Braga Perrone faz explanação sobre o Projeto: tem relação direto com a Instituição, visando o 230 

atendimento de 298 (duzentos e noventa e oito) crianças e adolescentes e atendimento indireto de 900 231 

pessoas. Valor aproximado de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Atuará para minimizar os 232 

agravos da violência instalados no período pandêmico. Será aplicado questionário para aprofundar o 233 

conhecimento e entender a realidade das famílias em situação de extrema vulnerabilidade e 234 

elaboração de diagnóstico. Após a análise pela Comissão foi encaminhado ofício a Instituição para 235 

dirimir algumas questões, quais sejam. I) Qual será o propósito da realização do processo 236 

diagnóstico? II) Quais os principais dados que serão fornecidos por este diagnóstico? III) Quais as 237 

metodologias serão adotadas para o enfrentamento das violências identificadas pelo projeto? IV) Qual 238 

foi o critério utilizado para a equiparação salarial entre assistente social e orientador social, 239 

considerando o que são níveis de formação diferenciadas? V) Qual a justificativa para vale refeição 240 

dos funcionários, considerando em quem sua maioria são trabalhadores de carga horária de 4 horas 241 

diárias e estão em regime de RPA? VI) Descriminar os itens do kit de higiene. O ofício foi respondido 242 

tempestivamente e foi pautada a sua apreciação e deliberação. O Coordenador considera muito 243 

interessante ter a análise desta situação, porém, em contrapartida temos um diagnóstico em 244 

andamento através do Khora - Consultoria e Pesquisa Socio Territorial Ltda. sendo financiado com 245 

recursos do FMDCA. Foi detectada fragilidade da metodologia de identificação do tipo de violência 246 

e a ausência de articulação com a SEDS para atendimento e recebimento dos encaminhamentos. O 247 

Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM/DEAERTI/SEGOV) aponta a questão salarial em 248 

que o assistente social e o educador social recebem o mesmo salário, verificar o enquadramento de 249 

nível superior que incide em questões tributárias. Ressalta o valor do vale-refeição para atividades de 250 

apenas 4 (quatro) horas, contudo, há a alegação de que o Projeto #Papo Reto foi contemplado. Solicita 251 

que se consigne que os projetos vindouros não contemplarão vale-refeição para atividades de curta 252 

duração. A Senhora Maria Fernanda Silva Cardoso (Associação Educacional Cultural Esportiva e 253 

Recreativa - Projeto Tia Egle) que atuará como Coordenadora do Projeto em o mesmo sendo aprovado 254 

passa a esclarecer os pontos levantados. A idéia de elaboração do diagnóstico foi de como estarão 255 

estas famílias quando tudo voltar ao normal, de trazer informações de como está a realidade nesta 256 



 

 

 

 

comunidade. Não foi apresentado o formulário/questionário que será utilizado no diagnóstico porque 257 

o mesmo será construído no primeiro mês de execução do Projeto. É possível a intervenção da 258 

violência, pois, anteriormente a Pandemia a frequência das crianças e adolescentes era diária e já 259 

tinham acompanhamento. Hoje os olhos estão longe, mas, o contato telefônico é diário. Neste 260 

momento não há pessoal para ir a campo nem sequer para ligar para todas as famílias e é através 261 

destes contatos telefônicos que os problemas aparecem. Não será esse contato que irá cessar a 262 

violência, mas com o encaminhamento aos serviços. Não foi realizado contato prévio com a SEDS, 263 

uma vez que, independente do surgimento de uma demanda reprimida a mesma deverá dar conta e 264 

atende-la. Após o término do Projeto não haverá uma ruptura brusca com a demanda atendida, será 265 

feita a costura com o staff da Instituição para encaminhamento. A Senhora Maria Izabel Calil Stamato 266 

argumenta que os problemas sempre recaem sobre as instituições e que vislumbra a viabilidade de 267 

execução do Projeto. A Senhora Sandra Regina Santos informa que quando da elaboração do Projeto 268 

#Papo Reto foi realizado contato com a Política de Saúde Mental. O Senhor Igor Braga Perrone relata 269 

que a interlocução com o serviço é pontual. Represa-se a demanda e canaliza tudo ao mesmo tempo, 270 

está aí a necessidade da conversa prévia. A Comissão enxerga a importância do diagnóstico. A 271 

Senhora 1ª Secretária pede a confirmação quanto ao objeto do Projeto: o projeto visa evitar ou 272 

interromper a violência contra crianças e adolescentes atendidos pela Instituição através de 273 

atendimento e encaminhamento e o produto final seria o diagnóstico? A Senhora Raquel Rolemberg 274 

pede para complementar e refere que o Projeto virá para potencializar as ações e acompanhamento já 275 

existentes da entidade. A Senhora Maria Fernanda Silva Cardoso informa que o foco é o atendimento 276 

individual e/ou familiar, tendo como primeiro passo o acolhimento e a escuta para enfrentamento das 277 

violências identificadas. Ante as dúvidas que ainda persistem quanto a viabilidade na execução do 278 

projeto foi submetida a plenária a votação para retirada do item de pauta e apreciação e deliberação 279 

em Assembleia Geral Extraordinária para este fim. Aprovado por unanimidade. A Senhora Raquel 280 

Rolemberg manifesta-se quanto a viabilidade do Projeto ante a atuação da instituição na comunidade 281 

com profissionais atuando e que o Projeto virá agregar e potencializar os atendimentos. Não podemos 282 

perder de vista que os profissionais estão sobrecarregados devido a pandemia.        Item sete - 283 

Apreciação e Deliberação sobre o processo de abertura de edital para financiamento de projetos 284 

em 2021. Os projetos financiados com recursos do FMDCA, preferencialmente, devem ter seu início 285 

e término no mesmo exercício fiscal segundo orientações da Secretaria Municipal de Finanças 286 

(SEFIN) para evitar possíveis implicações na prestação de contas dos mesmos. Para tal devemos 287 

desde logo iniciar o processo de elaboração e planejamento para lançamento do edital. Importante 288 



 

 

 

 

consignar que no dia 26/04/2021 a Diretoria Executiva reuniu-se, remotamente, com o Vice-289 

Presidente do CMDCA de São Paulo e recebemos informações e esclarecimentos quanto à criação de 290 

banco de projetos e captação de recursos, sendo certo que, muito em breve deveremos nos dedicar a 291 

estas pautas. Encaminhamento: Pauta para Câmara de Planejamento para deliberação e constituição 292 

de Comissão para Avaliação e Identificação dos eixos norteadores do Edital. Aprovado por 293 

unanimidade. O Senhor Presidente sugere que após a deliberação dos projetos recebidos seja pautada 294 

a revogação das Resoluções Normativas 336 e 337/2020. A plenária concorda com o sugerido. 295 

Solicita ainda que se encaminhe para a Câmara de Planejamento as questões afetas ao Programa de 296 

Apadrinhamento Afetivo e a Câmara de Legislação a elaboração de minuta para normatização de 297 

recurso para a Primeira Infância. Item oito - Posse NUREX - Núcleo de Reabilitação de 298 

Excepcional São Vicente de Paulo. A Senhora Selma Santos Oliveira foi indicada pelo NUREX 299 

como sua representante no biênio 2021/2023 e como Conselheira de Direitos passa a compor a 300 

Câmara de Planejamento. Item nove - Indicação de Representantes para o Comitê Municipal de 301 

Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e Infantil e para a Comissão de Estudos e Sugestões de 302 

Cooperação para Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Comitê 303 

Municipal de Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e Infantil - continuamos sem representatividade. 304 

Comissão de Estudos e Sugestões de Cooperação para Enfrentamento da Violência contra Crianças e 305 

Adolescentes – CMDCA: Senhoras Claudia Diegues Krawczuk e Raquel Rolemberg, CEVISS: 306 

Senhoras Raquel Cuellar e Flávia Rios. Item dez - Assuntos Gerais. 10.1) A Senhora 1ª Secretária 307 

informa a realização da Assembleia Ordinária do Fórum Municipal da Criança e do Adolescente de 308 

Santos dia 10 de maio de 2021 às 19 horas link para participar https://meet.google.com/jvg-ksag-309 

hzz. 10.2) O Senhor Claudio Oliveira (Associação Comercial de Santos) agradece o acolhimento de 310 

todos e espera poder contribuir com a formulação da política pública. 10.3) O Senhor Presidente 311 

informa a realização de live através do Facebook @cmpeti.ceviss.santos “Violência Sexual de 312 

Crianças e Adolescentes - Abordagem Intersetorial do Programa Cuidar” com a médica pediatra Dra. 313 

Iloma Girrulat Boehm. Sem mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 314 

doze horas e trinta e dois minutos e eu, Claudia Diegues Krawczuk, Primeira Secretária, lavro a 315 

presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Santos, 06 de maio de 2021. 316 

 317 

EDMIR SANTOS NASCIMENTO    CLAUDIA DIEGUES 318 

KRAWCZUK                    Presidente                                        319 

1ª Secretária 320 
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Lista de Presença Assembléia Geral Ordinária - 06/05/2021 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDS 

Titular: Filipe Augusto Rezende – presente 

Suplente: Danielle Prudente Duarte Rufino - ausente 

Secretaria Municipal de Educação – SEDUC 

Titular: Miriam Blum Cardoso – presente 

Suplente: Márcia Maria Sobreira do Nascimento Sertório – ausente 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Titular: Daniela Gonçalves Godoy Moutinho – presente 

Suplente: Marcela Alessandra Bozzella – ausente 

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT 

Titular: Cristina de Almeida Vida Madeira Costa - ausência justificada 

Suplente: Ronaldo Andrade de Oliveira – ausente 

Secretaria Municipal de Esportes - SEMES 

Titular: Paulo Roberto Paes Musa – presente 

Suplente: Ivens Paiva – ausente 

Gabinete do Prefeito Municipal - GPM 

Titular: Alessandra de Sousa Franco – presente 

Suplente: Silvia Moreira – ausente 

Secretaria Municipal de Segurança - SESEG 

Titular: Luiz Fernando Carvalho de Souza - ausência justificada 

Suplente: Ana Carolina da Silva Costa Emilio – ausente 



 

 

 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Departamento de Cidadania 

Titular: Gustavo Prado Ignácio – presente 

Suplente: Christiane Cordeiro Andrea – ausente 

Secretaria Municipal de Economia e Finanças - SEFIN 

Titular: Michel Pereira de Jesus – presente 

Suplente: Vivieide Pereira da Silva – ausente 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB 

Titular: Luiz Otávio Galvão de Barros - ausência justificada 

Suplente: Jorge Manuel de Souza Ferreira – ausente 

Departamento de Jornalismo 

Titular: Denise Beatriz Neves Fernandes Gonçalves Pires - ausência justificada 

Suplente: Cristiane da Conceição Barbosa – ausente 

Entidades de Atendimento Direto a Crianças de 0 a 6 anos 

Titular: Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC 

Talita Lima de Oliveira – presente 

Suplente: Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa - Projeto Tia Egle 

 Maria Fernanda Silva Cardoso – presente 

Entidades de Atendimento Direto a Crianças de 7 a 12 anos 

Titular: Associação de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas - UACEP 

 Alex Tadeu Alves Rosa – presente 

Suplente: Fundação SETTAPORT de Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade 

 Nélia Meire Eleutério de Souza – presente 

Entidades de Atendimento Direto a Adolescentes de 13 à 18 anos 

Titular: Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social - CAMPS 

 Nathália Nogueira – presente 

Suplente: Assistência a Infância de Santos Gota de Leite 

 Raquel Rollemberg – presente 

Entidades de Atendimento Direto a Crianças e Adolescentes Portadores de Necessidades 

Especiais 

Titular: Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael 

 Igor Braga Perrone – presente 



 

 

 

 

Suplente: vacante 

Entidades de Estudo e Pesquisa 

Titular: Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 

 Maria Izabel Calil Stamato – presente 

Suplente: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

Francisca Rodrigues de Oliveira Pini - ausência justificada 

Entidades Sindicais ou Outras Organizações de Trabalhadores 

Titular: Sindicato dos Empregados Terrestres em Transporte Aquaviário e Operador 

Portuário do Estado de São Paulo - SETTAPORT 

 Raimundo Carvalho da Silva – presente 

Suplente: vacante 

Iniciativa Privada 

Titular: Fórum Regional de Trabalhadores/as do SUAS da Baixada Santista - FORTSUAS BS 

 Aurora Fernandez Rodriguez – presente 

Suplente: vacante 

Representantes de Organização de Pais 

Titular: VITAE DOMINI - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social 

 Claudia Diegues Krawczuk – presente 

Suplente: Instituto Elos Brasil 

 Thais Polydoro Ribeiro – presente 

Movimentos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Titular: Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 

 Rita Raquel Calenda Vaz – presente 

Suplente: Cruzada das Senhoras Católicas 

Clécia Maria Santos Franco – presente 

Movimentos e Organizações sociais 

Titular: Pastoral do Menor - Diocese de Santos 

Edmir Santos Nascimento – presente 

Suplente: ONG Vidas Recicladas 

Larissa Carolina Silva Paz - ausente 

Titular: Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar - APASEM 



 

 

 

 

Adriana Santos Lima Lopes – presente 

Suplente: Associação Consciência pela Cidadania – Concidadania 

Nadir de Souza Brito – presente 

 

Representantes dos Conselhos Tutelares 

Zona Central: ausente 

Zona Leste: Marcos Bento 

Zona Noroeste: Letícia Figueiredo 

  Representantes das Comissões Municipais 

Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (CEVISS): ausência 

justificada 

Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (CMPETI): Sandra 

Regina Santos - Gabinete Vereador Cacá Teixeira 

 

Lista de Presença Assembléia Geral Ordinária - 06/05/2021 

 

Convidados 

1) Selma Santos de Oliveira – NUREX 

2) Viviane Costa Pinto - CAE Lar Veneranda 

3) Andreia Cesar – CEREX 

4) Elaine Cristina dos Santos Matos - Projeto #Papo Reto 

5) Claudio Oliveira - Associação Comercial de Santos 

6) Arnaldo da Silva Santos - Projeto Tia Egle 

7) Fábio Santos 

8) Felipe Seviero 

9) Maria Eloísa Jacob 

10) Roselaine Florêncio Gama 

11) Teresa Afono 

12) Thayná Quinto 

13) Vanessa Correia 

 


