
 

 

1 

1 

Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 1 

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

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

meio do link: https://meet.google.com/dox-ygyh-yoj. Antes de iniciar aos trabalhos, o Senhor 4 

Presidente Edmir Santos Nascimento cumprimenta os presentes e a Senhora Primeira Secretária 5 

Claudia Diegues Krawczuk faz a chamada dos Conselheiros de Direitos. Lista de presença acostada 6 

a esta ata. O Senhor Presidente informa que as ausências deverão ser justificadas via e-mail do 7 

CMDCA e que serão submetidas à análise da Diretoria Executiva que apresentará seu parecer na 8 

assembleia subsequente. Logo após coloca em pauta os itens a serem discutidos para a referida 9 

assembleia, conforme publicação em Diário Oficial. 1) Apreciação e Deliberação da ata da 10 

Assembleia anterior. 2) Relatos da Diretoria Executiva. 3) Relatos do Departamento de 11 

Articulação. 4) Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões. 5) Relatos das Câmaras 12 

Setoriais. 6) Relatos das ações executadas pelos Grupos de Trabalho CMDCA. 7) Relatos e 13 

deliberações sobre a execução da XII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente de 14 

Santos. 8) Apreciação e deliberação de recursos para capacitação dos Conselheiros Tutelares e 15 

Conselheiros de Direitos. 9) Assuntos Gerais. Item um - Apreciação e deliberação das atas das 16 

assembleias anteriores. Aprovadas por unanimidade a ata da AGO de maio/ 2022 e a ata da AGE de 17 

junho/2022. Item dois - Relatos da Diretoria Executiva. I) Apresentação do “Diagnóstico 18 

Socioterritorial da Criança e do Adolescente de Santos” pela Khora Consultoria e Pesquisa Socio 19 

Territorial Ltda: AGE no dia 29/07/2022 às 15 horas por meio do link: https://meet.google.com/dox-20 

ygyh-yoj e Audiência Pública no dia 05/08/2022 às 15 horas e 30 minutos na Câmara Municipal de 21 

Santos. II) Retomada das atividades do Fórum Municipal da criança e do Adolescente (FMCAS), uma 22 

vez que, estamos caminhando para o final do mandato da gestão deste Conselho e serão necessários 23 

o planejamento e a operacionalização das eleições dos membros da sociedade civil para o próximo 24 

biênio. Aproveitando para convidar toda sociedade civil para fomentar a participação das 25 
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organizações nestes espaços. O Senhor Presidente informa que a Senhora Francisca Rodrigues de 26 

Oliveira Pini está coordenando a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal DCA e 27 

integra ainda o GT SINASE e a Comissão do SAICAs inviabilizando assim sua participação no OCA 28 

e no PPAC sendo necessária a indicação de novo Conselheiro para atuar nestas frentes. A partir desta 29 

data as demandas referentes ao OCA e ao PPAC ficam a cargo da Senhora Simone Caetano Fernandes. 30 

As outras demandas discutidas em reunião de Diretoria Executiva tornaram-se itens de pauta. A 31 

Senhora Primeira Secretária solicita inclusão de item pauta versando sobre a liberação de recurso para 32 

realização do Seminário SINASE. O Senhor Presidente submete o encaminhamento a Plenária e a 33 

inclusão do item foi aprovado por unanimidade. O item será deliberado quando dos relatos dos 34 

Conselhos e Comissões. Item três - Relatos do Departamento de Articulação. A Senhora Vice-35 

presidente Alessandra Franco relata que foi realizada a reunião mensal do Comitê da Primeira 36 

Infância com a apresentação da SEMES, bem como, com devolutivas da SEDS. Na próxima reunião 37 

iremos findar o panorama com a apresentação da SECULT. Ocorreu também a reunião do Rede 38 

Família no território. Estivemos no Caminho São José onde realizamos a aplicação da metodologia 39 

do Mapa Falado para identificação das potencialidades e desafios daquele território. As reuniões de 40 

estudo de caso também estão ocorrendo de acordo com o solicitado pela rede. Na próxima semana 41 

serão realizadas as reuniões do OCA e do PPAC. Realizamos reunião com os Grêmios Estudantis 42 

visando a participação e a reconstituição da Comissão Infanto-juvenil e a participação na Conferência 43 

Municipal DCA. No Programa Cuidar de Quem Cuida, os Conselheiros Tutelares estão construindo 44 

os fluxos pensando no sistema como um todo e ao final deste processo dialogaremos com a toda a 45 

rede. O Senhor Presidente enfatiza a importância da participação dos Conselheiros Tutelares 46 

Suplentes na capacitação regional do SIPIA e informa no início do mês de agosto será entregue o 47 

SIIP. A Senhora Vice-presidente complementa que a entrega se dará em reunião com Prefeito e os 48 

Presidentes dos Conselhos do município. Item quatro - Relatos dos Representantes dos Conselhos 49 

e Comissões. 4.1) Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil 50 
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(CEVISS). O Senhor Pierre Freitaz refere que foi realizada avaliação acerca do Webnário realizado 51 

em julho sendo a mesma positiva. Na reunião ordinário foi enfatizada a importância da participação 52 

na Conferência Municipal DCA. Discutiram também acerca do fluxo de atendimento e do Plano 53 

Municipal. Tiveram como encaminhamentos: solicitação de informações ao Poder Público sobre a 54 

articulação das políticas para cumprimento do fluxo, necessidade de separação das reuniões da 55 

CEVISS e CMPETI, agendamento com a Delegacia da Mulher para tratar do atendimento e do trato 56 

com as vítimas. 4.2) Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 57 

(CMPETI). A Senhora Sandra Regina Santos relata que na reunião ordinária foi apresentado pela 58 

Senhora Taís (SEDS) os dados dos participantes da formação do “Cumprindo a Cota” que podem ser 59 

acessados através da ata lavrada. Dentre os dados constam a quantidade de jovens, o perfil do jovens, 60 

o conteúdo programático do curso. O GT da Aprendizagem deliberou e propôs na reunião ordinária 61 

o encaminhamento dos jovens participantes da ação do “Cumprindo a Cota”, lembrando que se trata 62 

de jovens oriundos da Assistência Social. No dia 24/08/2022 será realizado encontro com os jovens 63 

que participaram da edição 2021 e de 2022 para atualização da situação dos mesmos, se necessitam 64 

de auxílio para elaboração ou atualização de seus currículos e para inscrição nas entidades 65 

formadoras. O encontro se dará na Associação Comercial de Santos (ACS) durante todo o dia. Outra 66 

importante discussão foi referente ao Decreto para constituição da Comissão que irá elaborar a 67 

atualização do Plano Municipal. Tal solicitação perdura desde o final do ano passado sem 68 

resolutividade. O lançamento do portal web sobre trabalho infantil pela SEDS que deveria ser lançado 69 

em junho teve um atraso e provavelmente estará no ar a partir de 22/07/2022. O Senhor Rodrigo 70 

Lachi confirma o lançamento do site com ações estratégicas do PETI na data citada e informa que na 71 

mesma data será realizado Seminário Municipal, das 9h às 12h, na Universidade São Judas. A Senhora 72 

Sandra informa, ainda, que esteve na semana passada em São Paulo com a Dra. Eliana Nogueira e 73 

com o Padre Júlio Lancelotti e nesta ocasião foi lançado livro com enfoque no trabalho infantil. 74 

Sugere o lançamento do livro no município com a presença da Dra. Eliana Nogueira e do Padre Júlio 75 
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Lancelotti. O Senhor Presidente manifesta que em consulta ao SIPIA pode constatar a divergência 76 

entre os casos notificados aos Conselhos Tutelares e os casos atendidos pelas políticas de saúde, 77 

educação e assistência. Lembrando que a falta de notificação para acompanhamento do Conselho 78 

tutelar constitui infração administrativa conforme dispõe o artigo 13 do ECA. 4.3) Conselhos 79 

Tutelares. A Senhora Luana De Maria informa a falta de vagas próximas a residência dos alunos. Em 80 

contato com a Central de Vagas foi disponibilizada vaga em escola distante a residência e a oferta de 81 

cartão transporte somente para o aluno. No caso em questão a criança conta com a penas sete anos de 82 

idade e torna-se inviável ir para a escola sozinha. Foi respondido que deveriam acionar a Empresa 83 

Piracicabana e porque não acionavam a SEDS para disponibilizar o cartão transporte para a mãe. 84 

Entrei em com contato com a Senhora Samantha Venâncio (SEDS) em busca de orientação, pois, em 85 

dez anos de Conselho Tutelar nunca se deparou com este procedimento para fornecimento do cartão 86 

transporte. Foi informada que a Assistência Social possui outras demandas e que esta se trata de uma 87 

demanda da Educação. A mãe informou que a criança permanecerá fora da escola, uma vez que, não 88 

tem o que comer e não tem como custear o transporte. A vaga foi requisitada e se for preciso será 89 

enviada representação ao Ministério Público. Outra questão a ser levantada é o término do Projeto 90 

Colibri e o envio das demandas de infrequência diretamente aos Conselhos Tutelares. O Senhor 91 

Presidente afirma que o serviço de busca ativa está em processo de edital junto a SEDUC. A Senhora 92 

Samantha enfatiza que o CMAS possui uma resolução normativa que dispõe sobre os benefícios 93 

eventuais dentre eles, o auxílio locomoção. Os benefícios eventuais não devem suprir as demandas 94 

de outras políticas. Muitas vezes quando as famílias são atendidas nos territórios acabamos por suprir 95 

essas demandas por um determinado período para que não sejam ainda mais prejudicados. Em longo 96 

prazo isto se torna insustentável para a Política de Assistência Social. No CMAS, na instância de 97 

controle social estamos verificando o acesso aos direitos que as pessoas têm em cada política pública. 98 

O Senhor Presidente relembra que temos resolução normativa que versa sobre a temática. A Senhora 99 

Taís Aguiar procede a leitura da resolução normativa 243/2013 - CMDCA. A Senhora Sandra Regina 100 
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Santos manifesta que devemos utilizar mais o Estatuto. O direito violado é o direito à Educação, 101 

sendo assim, não adianta existir a política e não ter o acesso garantido. A Senhora Raquel Rollemberg 102 

declara que os serviços existem, mas quando se faz necessária a efetivação do acesso aos direitos não 103 

se tem sucesso. Relata que na data de ontem sua filha e uma amiga foram assediadas sexualmente na 104 

Praça do SESC e quando noticiaram o ocorrido a Guarda Municipal que encontrava-se com a viatura 105 

parada em frente ao SESC, inclusive, identificaram e pontaram o agressor que passava do outro lado 106 

da rua e não tiveram o relato validado pelos guardas municipais que alegaram que “isso é assim 107 

mesmo”. Informa que compareceu à Delegacia da Mulher e lavrou boletim de ocorrência e também 108 

formaliza ou a denúncia perante a Ouvidoria do Munícipio. Solicita que fique consignado este 109 

registro, uma vez que, são executados diversos trabalhos preventivos e na hora do agir não são 110 

efetivos. A Senhora Ana Carolina da Silva Costa Emilio (SESEG) informa que levará o relatado ao 111 

Comando e dará devolutiva e pede desculpas pelo ocorrido em nome da Corporação e que se trata de 112 

conduta inadmissível. A Senhora Sandra Regina Santa traz à baila a questão do acesso ao esporte, 113 

como por exemplo polo aquático que é disponibilizado no bairro da Ponta da Praia e questiona o 114 

acesso ao transporte daqueles que moram em bairros distantes. O Conselheiro Tutelar Senhor Kaio 115 

César solicita maiores informações sobre a modalidade pois não tinha conhecimento da 116 

disponibilidade. A Senhora Vice-Presidente informa que no dia 02/08/2022 também será lançado o 117 

aplicativo Guia Santos onde todos os munícipes terão na mão todos os serviços que a Prefeitura realiza 118 

que inclusive era uma demanda dos Conselhos Tutelares. O Senhor Paulo Musa (SEMES) se 119 

compromete em trazer as informações quanto ao funcionamento do convênio - polo aquático. 4.4) 120 

Comissão Serviços de Acolhimento Institucional. A Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini 121 

relata que foi realizada reunião no início desta semana. Já passamos da fase de visitação e estamos 122 

iniciando o período de compilação dos relatos para nortear a proposta de trabalho para o Seminário 123 

Municipal. A Senhora Primeira Secretária solicita a deliberação de liberação de recurso para a 124 

realização do Seminário. O Senhor Presidente coloca para apreciação e deliberação a proposta de 125 
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liberação do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para realização do Seminário Municipal sobre os 126 

Serviços de acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Liberação do recurso aprovada por 127 

unanimidade. Item cinco - Relatos das Câmaras Setoriais. Câmara Financeira. O Senhor Luiz 128 

Otávio Galvão de Barros relata que foram analisados 07 (sete) processos referente 2021 - prestação 129 

de contas de duas instituições, 04 (quatro) processos de prestação de contas foram validados, 03 (três) 130 

processos de prestação de contas foram devolvidos para esclarecimentos junta a instituição assistida 131 

pelo Fundo Municipal. Desde janeiro/2022 os aportes nos projetos ativos do CMDCA, são realizados 132 

pela fonte 1, porque houve um erro, não houve a inclusão na previsão no orçamento do munícipio, 133 

assim, temos um saldo que se acumula junto a conta corrente do Fundo Municipal. Já o Família 134 

acolhedora, segue com os aportes via fundo. Total dos recursos da conta do FMDCA em 30/06/2022 135 

R$4.304.804, 33 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e quatro reais e trinta e três 136 

centavos). Saldo disponível após o abatimento de toda a despesa comprometida e a reserva de 137 

emergência R$1.466.866,81(um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e 138 

seis reais e oitenta e um centavos). Sugestões de Melhorias: realizarmos um treinamento para os 139 

responsáveis das instituições, com projetos aprovados para o próximo exercício, com orientações 140 

sobre gestão e prestação de contas. Trabalho em rede - Secretaria de Finanças, DEARTI e Câmara 141 

Financeira. Apresentação de relatório trimestral de cada projeto aprovado, quantitativo e qualitativo. 142 

Criar um Selo para reconhecer as maiores pessoas que destinaram recursos para o Fundo. Continuar 143 

o trabalho de sensibilização para a destinação de recursos para o Fundo Municipal, junto as empresas 144 

- Associação Comercial de Santos via eventos separados por tipo de negócio, primeiro grupo sugerido 145 

seria os Bancos que atuam na cidade de Santos O Senhor Presidente solicitou a revisão do critério 146 

para reconhecer as pessoas que destinam os maiores recursos para o Fundo. Câmara de Legislação. 147 

A Primeira Secretaria solicita que a Conselheira Senhora Simone Caetano Fernandes nos contate para 148 

reativarmos as atividades desta Câmara. Câmara de Planejamento. A Senhora Francisca Rodrigues 149 

de Oliveira Pini informa que na última reunião finalizaram a revisão do edital de chamamento e 150 
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solicita informações referentes a tramitação do mesmo. GT SINASE. A Senhora Claudia Diegues 151 

Krawczuk relata que foi realizada reunião nesta semana contando com a presença do Dr. Evandro 152 

Renato Pereira - MM. Juiz da Vara da Infância e da Juventude e com representantes da Fundação 153 

CASA. Os trabalhos encontram-se em estágio avançado, já tendo sido apresentadas as considerações 154 

das políticas setoriais acerca do Plano Municipal que ensejará na elaboração do documento norteador 155 

para a revisão do mesmo. A Fundação CASA nos informou que foram suspensas azas atividades nas 156 

unidades de Santos. Itanhaém e do NAI, não tendo ocorrido suspensão de atividades no ABC. Durante 157 

o período mais crítico da Pandemia a lotação das unidades chegou a 59% e hoje está entre 70 e 71% 158 

da capacidade. Na Capital já está entre 89 e 90%. O número de adolescentes em cumprimento em 159 

medida socioeducativa em meio aberto em Santos é bem maior do que o número de adolescentes em 160 

medida de internação. Atualmente temos vinte adolescentes de santos internados em unidades da 161 

Fundação CASA. O Senhor Rodrigo Lachi ressalta a importância da eficácia das políticas públicas 162 

contribuindo para um menor número de adolescentes em privação de liberdade e destaca o termo de 163 

cooperação a ser firmado para a execução do Programa Pós Medida. O Senhor Presidente salienta o 164 

sucesso do Projeto Bem na Foto financiado por este Fundo e que neste momento inclusive abarca o 165 

adolescente a quem foi concedida remissão.  A Senhora Primeira Secretária solicita a deliberação de 166 

liberação de recurso para a realização do Seminário SINASE. O Senhor Presidente coloca para 167 

apreciação e deliberação a proposta de liberação do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para 168 

realização do Seminário Municipal SINASE. Liberação do recurso aprovada por unanimidade. GT 169 

Saúde Mental. O Senhor Pierre Freitaz informa que foi realizada reunião e que as ações das políticas 170 

públicas não acontecem de forma articulada e que não é possível definir o número de crianças e 171 

adolescentes atendidos. O Senhor Presidente solicita que seja designada data para realização de AGE 172 

para apresentação dos dados violência - SMS. A Senhora Letícia Katarine Ferreira dos Santos refere 173 

que na hora do questionamento estava em trânsito indo para outra reunião. Sobre o transporte para 174 

atendimentos em saúde, as unidades possuem cotas, na atenção básica são priorizadas as gestantes e 175 
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baixa renda; há também a possibilidade de solicitar a UBS/USF apoio de carro quando há baixa 176 

mobilidade. Quanto as unidades da atenção especializada, também possuímos cotas para as unidades 177 

para facilitar o acesso ao cuidado, nos CAPS esses vales também podem ser usados para as atividades.  178 

Estudos dessas cotas precisam ser feitos constantemente para adequações. Quanto a transporte para 179 

acesso às entidades parceiras, de fato não há previsão de fornecimento direto pela secretaria, isso 180 

pode ser previsto pelas unidades em seus planos de trabalho. Item seis - Relatos das ações 181 

executadas pelos Grupos de Trabalho CMDCA. Item prejudicado. Item sete - Relatos e 182 

deliberações sobre a execução da XII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente de 183 

Santos. A Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini informa que a Comissão foi instituída em 184 

maio 2022 e é majoritariamente feminina. A resolução normativa já foi elaborada e aguarda 185 

publicação. O caderno de subsídios também já foi elaborado. Serão contratados dez estagiários para 186 

atuar como facilitadores nas pré-conferências. Realizaremos em 26/07/2022 formação com os 187 

representantes das políticas da educação, saúde e assistência social, os quais, foram convidados para 188 

participar por intermédio do DEARTI, em especial, pela Senhora Taís Aguiar e que serão os 189 

multiplicadores e realizarão a mobilização para a participação dos territórios. Temos nos reunido 190 

semanalmente. A Comunicação foi acionada pela Senhora Vice-Presidente para elaboração do 191 

logotipo, prontamente atendido e foi solicitado apenas ajuste para que contenha mais cores. A Senhora 192 

Vice-Presidente informa que todos os processos administrativos estão sendo abertos para a tentar 193 

garantir o cronograma. Os espaços para realização das pré-conferências já foram reservados e 194 

confirmados, bem como, para a Conferência que se dará na Universidade São Judas. Item oito - 195 

Apreciação e deliberação de recursos para capacitação dos Conselheiros Tutelares e 196 

Conselheiros de Direitos. Aprovado por unanimidade o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para 197 

realização de capacitação dos Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos. A Senhora Taís 198 

enfatiza a necessidade dos participantes firmarem compromisso de participação e em não atingindo 199 

o numero mínimo de presença devam ressarcir o valor ao FMDCA.  Item nove - Assuntos Gerais. 200 
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A Senhora Primeira Secretaria manifesta que no momento três entidades encontram-se sem 201 

representação: Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa – Projeto Tia Egle, 202 

Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar – APASEM e Cruzada das Senhoras 203 

Católicas. No caso da Cruzada das Senhoras Católicas a representante vem participando das 204 

assembleias, mas ainda não foi acusado o recebimento de ofício solicitando a substituição do 205 

representante anteriormente indicado Gostaria de aproveitar o ensejo e pedir a atenção dos 206 

Conselheiros quanto ao cumprimento do Regimento Interno deste Conselho. Chegamos sempre ao 207 

final da assembleia com a plenária esvaziada. Há tempos só conseguimos dar início às assembleias 208 

em segunda chamada em virtude de quórum insuficiente em primeira chamada. Muitos ainda 209 

adentram a assembleia após a chamada que ocorre em segunda chamada. É preciso falar sobre os 210 

deveres dos Conselheiros de Direitos. A Senhora Thascyane Falcão (SETTAPORT) informa que já 211 

estão abertas as inscrições para os cursos ofertados pelo Projeto Sou Jovem Sou Cidadão: assistente 212 

administrativo, comércio e supermercado, designer gráfico, marketing digital e redes sociais, 213 

montagem e manutenção de computadores. Os cursos são voltados a adolescentes entre 14 e 17 anos, 214 

em situação de vulnerabilidade, de preferência residentes nos bairros do Saboó, Jardim São Manoel, 215 

Piratininga, Vila dos Criadores, Alemoa, Estuário, jardim Castelo e Jardim Rádio Clube. Havendo 216 

vagas outros bairros serão contemplados. A inscrição pode ser feita presencialmente ou através do 217 

site. São 240 vagas, divididas em 120 vagas por semestre. Solicita informes sobre o ofício requerendo 218 

o remanejamento de recursos para material de consumo – confecção de cartilha, que agora será 219 

digitalizada, para a compra de vales transportes para continuar disponibilizando 240 vagas. Tal 220 

solicitação necessita de devolutiva breve ante a abertura das inscrições e a quantidade de vagas que 221 

poderão ser disponibilizadas. A Senhora Taís Aguiar informa que a manifestação proferida pela 222 

Câmara de Legislação foi pelo encaminhamento a PROJUR. A Senhora Claudia Diegues Krawczuk 223 

reforça que já tivemos solicitações análogas que foram deliberadas em assembleia, contudo, sem 224 

parecer favorável da PROJUR nos encontramos em situação de insegurança jurídica quanto ao uso 225 
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do recurso e se faz prudente aguardar pela manifestação favorável. Sem mais nada a tratar, o Senhor 226 

Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos eu, Claudia Diegues Krawczuk, 227 

Primeira Secretária, lavro a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Santos, 228 

07 de julho de 2022. 229 

 230 

EDMIR SANTOS NASCIMENTO             CLAUDIA DIEGUES KRAWCZUK                                                                                                                                             

Presidente                                       1ª Secretária 
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 Lista de Presença Assembleia Geral Ordinária - 07/07/2022 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS 

Titular: Filipe Augusto Rezende - ausente 

Suplente: Danielle Prudente Duarte Rufino - ausência justificada 

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 - ausente 

Suplente: Fábio de Abreu José - ausente 

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT 

Titular: Cristina de Almeida Vida Madeira Costa - ausência justificada 

Suplente: Kelly Galetto Montenegro Lopes Ferreira - 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: Walter Álvaro Ribeiro da Silva - ausente 

Suplente: Ana Carolina da Silva Costa Emilio - presente 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Departamento de Cidadania 

Titular: Gustavo Prado Ignácio - presente 

Suplente: Christiane Cordeiro Andrea -  

Secretaria Municipal de Economia e Finanças - SEFIN 

Titular: Michel Pereira de Jesus - ausência justificada 

Suplente: Vivieide Pereira da Silva - ausência justificada 
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB 

Titular: Luiz Otávio Galvão de Barros - presente 

Suplente: Jorge Manuel de Souza Ferreira - ausente 

Departamento de Jornalismo 

Titular: Denise Beatriz Neves Fernandes Gonçalves Pires - ausente 

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 

Pierre Freitaz - presente 

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

Sem representatividade 

Entidades de Atendimento Direto a Crianças de 7 a 12 anos 

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

 Maria Fernanda Silva Cardoso - 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 a 18 anos 

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

 Verônica Cristina Villani - ausente 

Suplente: Assistência a Infância de Santos Gota de Leite  

 Jackson Nunes - ausente 

Entidades de Atendimento Direto a Crianças e Adolescentes Portadores de Necessidades Especiais 

Titular: Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael 

 Igor Braga Perrone - ausente 

Suplente: NUREX - Núcleo de Reabilitação de Excepcional São Vicente de Paulo 

Selma Santos Oliveira - presente 

Entidades de Estudo e Pesquisa 
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Titular: Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

Maria Izabel Calil Stamato - presente 

Suplente: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

Francisca Rodrigues de Oliveira Pini - presente 

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 - ausente 

Suplente: Sindicato dos Servidores Estatutários Municipais de Santos - SINDEST 

Daniel Gomes - presente 

Iniciativa Privada 

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

 Aurora Fernandez Rodriguez - ausente 

Suplente: Associação Comercial de Santos 

Claudio Oliveira - ausência justificada 

Representantes de Organização de Pais 

Titular: VITAE DOMINI - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social 

 Claudia Diegues Krawczuk - presente 

Suplente: Instituto Elos Brasil 

 Thais Polydoro Ribeiro - ausência justificada 

Movimentos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Titular: Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

Simone Caetano Fernandes - presente 

Suplente: Cruzada das Senhoras Católicas 

Sem representatividade 

Movimentos e Organizações sociais 

Titular: Pastoral do Menor - Diocese de Santos 

 Edmir Santos Nascimento - presente 
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Suplente: ONG Vidas Recicladas 

 Kelly Cristina Pereira Acunha - ausente 

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

 Sem representatividade  

Suplente: Associação Consciência pela Cidadania - Concidadania 

Flávia Rios - ausente 

  

Representantes dos Conselhos Tutelares  

Zona Central: Luana de Maria e Tatiana Branco 

Zona Leste: Marcos Bento 

Zona Noroeste: Kaio César  

 

Representantes das Comissões Municipais 

Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (CEVISS): Maria Izabel Calil Stamato 

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

 

Convidados 

1. Mayra Ornelas Miguel - Associação Beneficente Mãos Entrelaçadas 

2. Roberta Paulino dos Santos - Casa Vó Benedita 

3. Sarah Alvarez Bueno - Cruzada das Senhoras Católicas 

4. Rodrigo Lachi - SEDS 

5. Maria Eloisa Jacob Garcia - ESPRO 

6. Cristina Amorim - NAPNE 

7. Samanta Lima Venâncio - SEDS 

8. Camila Gualberto Matos - COPROS-B-SEDS 

9. Sandra Regina Santos - Gabinete vereador Cacá Teixeira 

10. Fernanda S. Pereira - COARTI 

11. Letícia Katerine Ferreira dos Santos - SMS 
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12. Etienne Lopes - Abordagem Social a Crianças Adolescentes e famílias 

13. Viviane Costa Pinto - C.A.E. Lar Veneranda 

14. Raquel Rollemberg 

15. Fernanda Monteiro de Oliveira 

16. Thascyane Falcão - Fundação Settaport 

 

 


