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Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal da Criança e 1 

Adolescente (CMDCA) de Santos, realizada no dia 09 dias de fevereiro de 2023, 2 

com início às 8 horas e 30 minutos, no 5º andar do Paço Municipal (Pça Mauá, s/n). 3 

Participantes: verificação de presenças e justificativas de ausências conforme lista 4 

anexa. O Presidente Sr. Filipe deu início a 1ª reunião ordinária da gestão 2023/2025, 5 

dando boas-vindas aos presentes e coloca em pauta os itens a serem discutidos, 6 

conforme publicação em Diário Oficial. 1) Apreciação e deliberação da ata da 7 

Assembleia anterior; 2)Relatos da Diretoria Executiva; 3) Indicação de 8 

representante do Conselho para: Fundeb, Viva Leite, Comissão de ética da 9 

UNISANTOS, Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna e 10 

Infantil, Conselho Municipal sobre Drogas – COMAD, Comitê da Primeira 11 

Infância; 4) Reestruturação das Câmaras Setoriais, escolha de seus 12 

Coordenadores e calendário de reuniões; 5) Relatos dos representantes dos 13 

Conselhos e Comissões; 6) Discussão acerca dos Grupos de Trabalhos, Avaliação 14 

e Reformulação dos Planos Municipais; 7) Assembleia Permanente de 15 

Acompanhamento do Processo de Eleição para Conselheiros Tutelares Gestão 16 

2024/2028; 8) Assuntos Gerais. Item 1 – Apreciação e deliberação da ata da 17 

Assembleia anterior. Submetida a plenária a ata da AGO de janeiro de 2023, sendo 18 

aprovada por unanimidade. Item 2 – Relatos da Diretoria Executiva. O Secretário 19 

Executivo do Conselho Sr. Wilson, fez os relatos da diretoria, sendo autorizado a 20 

manutenção dos instrumentos cedidos ao projeto Esculpir pelo Clube do Choro; 21 

Necessidade de contato com a DICOM a respeito do  E-book da Conferência e da 22 

história do CMDCA, o Presidente Filipe informou que até dia 15/02 o mesmo estará 23 

diagramado; O Sr. Wilson  comunicou, também, que o Presidente do CMDCA fará 24 

visitas às Organizações Sociais para ressaltar a importância da participação no 25 

CMDCA. Item 3 – Indicação de representante do Conselho para: Fundeb, Viva 26 

Leite, Comissão de ética da UNISANTOS, Comitê Municipal de Prevenção da 27 

Mortalidade Materna e Infantil, Conselho Municipal sobre Drogas – COMAD, 28 

Comitê da Primeira Infãncia. Foram escolhidos os conselheiros para representar o 29 

CMDCA: Fundeb: Conselheira Aneluci Valério; Viva leite: Conselheira Sheila 30 

Cristina Possi Vianna; Comissão de ética da UNISANTOS: Conselheiro Filipe 31 

Augusto Rezende; Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna e 32 

Infantil: Conselheira Mayra Ornelas Miguel; COMAD: Conselheiro Claudio 33 

Oliveira; Comitê de Primeira Infância: Conselheira Christiane Cordeiro Andrea; 34 

Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC): Conselheira Fernanda de Souza 35 

Santos. Item 4 – Reestruturação das Câmaras Setoriais, escolha de seus 36 

Coordenadores e calendário de reuniões. Escolha dos conselheiros para as 37 

Câmaras Setoriais, o secretário executivo sr. Wilson explanou para a plenária o que 38 

cada Câmara tem como finalidade e quando se reúnem; A conselheira Simone 39 

pergunta de  reunião sobre as diretrizes da eleição dos Conselheiros Tutelares, o 40 

Presidente informou que a Assembleia Permanente de acompanhamento do processo 41 

de Eleição dos Conselheiros Tutelares será sempre pauta das Assembleias Ordinárias 42 

desse Conselho, a Vice-Presidente Claudia anotou as escolhas dos conselheiros:  43 

Composição da Câmara de Planejamento: Conselheiros Danielle Rufino, Graziella 44 
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Foz, Victor Medeiros, Christiane Andrea, Talita de Oliveira, Nélia de Souza, Selma 45 

Oliveira, Marcelo Roman, Aurora Rodriguez, Simone Fernandes, Mayra Ornelas e 46 

Aneluci Valério. Coordenação será definida em primeira reunião da Câmara. 47 

Composição da Câmara de Legislação: Conselheiros Camila Matos, Rosa Cavaco, 48 

Marcela Leal, Ivens Paiva, Fernanda Pereira, Walter da Silva, Gustavo Ignácio, 49 

Fernanda Santos, Sheila Vianna. Coordenadora: Conselheira Fernanda Pereira. 50 

Composição da Câmara Financeira: Conselheiros Michel de Jesus, Vivieide da 51 

Silva, Jorge Ferreira, Fábio Filho, Claudio Oliveira, Thais Ribeiro. Coordenador: 52 

Claudio Oliveira. 53 

Composição da Câmara de Relações Públicas: Conselheiros Cristina Costa, Kelly 54 

Ferreira, Denise Pires, Janaína Borba, Raimundo da Silva. Coordenadora: Denise 55 

Pires. 56 

Diretoria Executiva: Filipe Rezende, Claudia Krawczuk, Paulo Musa e Fernanda 57 

Santos. 58 

Conselheiros sem escolha: Ana Emílio, Renata Santos e Igor Perrone. 59 

A Vice-Presidente lembra que há 5 cadeiras vacantes. 60 

Item 5 – Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões. O Coordenador 61 

da Câmara Financeira Conselheiro Claudio, reforçou que a Câmara financeira durante 62 

a gestão anterior analisou e/ou validou com ressalvas ou não, 193 processos de 2018 63 

a 2022, com previsão de devolução para a conta do fundo de 271 mil reais. Porém, 64 

essas devoluções, estão aguardando a confirmação da SETCON, pois ainda estão 65 

finalizando as análises. Ressaltou a importância da divulgação do Destinação Criança 66 

e Idoso, porque ainda há muitas empresas que poderiam doar e ainda não o fazem, e 67 

que em resposta às ações do CMDCA houve um crescimento significativo destinado, 68 

falou da importância de alinhar essa ação com o Secretário da pasta (SEDS) e 69 

colocou a Associação Comercial à disposição, informou também, que as reuniões da 70 

Câmara Financeira serão hibridas, e comentou, da relevância de existir um sistema, 71 

para centralizar as informações de todas as ações do CMDCA, por questões de 72 

transparência e para registros atualizados a serem compartilhados em tempo real, e 73 

conforme demanda da sociedade e demais repartições públicas parceiras. Informou o 74 

saldo do Fundo, no Banco do Brasil em 31/01/2023, de R$ 5.183.277,22; Provisões 75 

para 2023 de R$ 3.344.354,91 e o saldo previsto/superavitário de R$ 1.844.922,31, 76 

esse aumento do saldo se deu em função da redução prevista para o edital de 77 

R$2.260.000,00 para R$ 1.536.800,00, e para encerrar, recomendou em nome da 78 

Câmara financeira que se tenha mais editais durante o exercício, para melhor atender 79 

as demandas e dos eixos não contemplados anteriormente.  O Conselheiro Fábio se 80 

colocou à disposição para contribuir com o CMDCA para interagir com a Receita 81 

Federal e assim estimular a doação da Pessoa Física, tanto do funcionário público, 82 

como também, dos funcionários do regime CLT. O Presidente Filipe informou a 83 

plenária que o tema, também, foi discutido no Fórum Regional dos Presidentes dos 84 

CMDCA da região metropolitana, recentemente. 85 

Neste momento, houve solicitação vinda da plenária que se consta-se em ata, que não 86 

se registrava presente nenhum Conselheiro Tutelar. A colaboradora Sandra, fez o 87 

relato do CM-Peti (Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho 88 
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Infantil), a comissão se reuniu no dia 25 de janeiro último, com o propósito de eleger 89 

novo coordenador e secretário da Comissão, ficou definido que a Sra. Karina do 90 

CIEE será a secretária, e que o coordenador deverá ser escolhido na próxima reunião. 91 

Relatou que no ano anterior, foi solicitado pelo Departamento de Articulação 92 

(DEARTI) para parar as discussões sobre a revisão do Plano Municipal de Prevenção 93 

e Erradicação do Trabalho Infantil, e que precisa ser retomado. A Comissão fez uma 94 

retrospectiva do ano de 2022 e que na próxima reunião será elaborado o cronograma 95 

de reuniões e as reuniões continuarão virtuais. Foi lembrado pelo grupo de trabalho 96 

da necessidade de um movimento para que seja cumprida a questão da cota do Jovem 97 

Aprendiz. O Conselheiro Claudio lembrou que as ações nas escolas devem ser 98 

melhores conectadas para que a informação chegue de fato. A Conselheira Simone 99 

ressaltou a importância de se ter um calendário, melhor sistematização dos trabalhos, 100 

para obter uma otimização das ações do CMDCA. O Presidente Filipe pediu a 101 

palavra e informou que como chefe do DEARTI,  já solicitou alterações com o 102 

objetivo de melhorar a estrutura para todos os Conselhos, citou o CMI (Conselho 103 

Municipal do Idoso) que, também, tem recursos no seu respectivo Fundo, e tem 104 

dificuldades no seu uso, portanto há necessidade de melhor qualificação. A 105 

Conselheira Christiane Andrea fez os informes da CEVISS (Comissão Municipal de 106 

Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-juvenil), relatou que assumiu recentemente 107 

a coordenação da comissão e que conta com fundamental apoio do grupo de trabalho, 108 

enfatizou que a efetiva participação, em especial, das políticas que tem papel 109 

fundamental nos trabalhos da Comissão, como é o caso da Saúde, informou que as 110 

reuniões passarão a ser presencial nas terceiras quintas-feiras do mês, pela manhã, 111 

relatou que na próxima reunião da Comissão será feito o cronograma de reuniões e o 112 

planejamento de ações, próxima reunião dia 16/02/23, o Conselheiro Victor (SMS) se 113 

colocou à disposição para em conjunto com o Presidente Filipe tratar do assunto na 114 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), surgiu a dúvida na plenária se precisa ser 115 

conselheiro para participar das Comissões, o Presidente informou que não há 116 

necessidade. A Colaboradora Sandra diz que os decretos que criaram as Comissões 117 

estão obsoletos e precisão ser atualizados, a Vice-Presidente Claudia lembra que há 118 

em tramitação projeto de lei que precisaria ser aprovado primeiro para depois alterar 119 

os respectivos decretos, o Presidente Filipe informa que irá tratar deste assunto. A 120 

Conselheira Marcela, da SMS fala de sua experiência nos serviços como Pediatra e se 121 

prontificou a colaborar nos trabalhos do CMDCA. A Conselheira Tutelar Luana, se 122 

coloca a disposição da Conselheira Marcela, para alinhar o fluxo de atendimento na 123 

área da Criança e Adolescente. A Conselheira Tutelar Luana trás para a plenária sua 124 

preocupação de uma demanda premente, que é a revisão do regimento interno do 125 

Conselho Tutelar, em função das dificuldades nas substituições de conselheiros, que 126 

por ventura, precisem se afastar e que isso afeta diretamente o atendimento ao 127 

público. O Presidente Filipe lembra que não é da alçada do CMDCA alterar o 128 

regimento interno do Conselho Tutelar. A Conselheira Aneluci, solicita informação de 129 

como essa questão pode ser solucionada. O Presidente Filipe informou que essa 130 

questão vem sendo discutida pela Diretoria Executiva do CMDCA, e que será feita 131 

uma consulta jurídica sobre o tema, solicitou que a Coordenadora da Câmara de 132 
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Legislação, Conselheira Fernanda Pereira, fizesse uma consulta junta a PROJUR 133 

sobre como proceder para alteração do regimento do Conselho Tutelar. A 134 

colaboradora Sandra, se colocou para estudar viabilidade de minuta de lei para 135 

atualização da mesma e que é bem antiga. Item 6 – Discussão acerca dos Grupos de 136 

Trabalhos, Avaliação e Reformulação dos Planos Municipais. O Secretário 137 

Executivo Wilson, fala da necessidade de organização do CMDCA para 138 

desenvolvimento dos Grupos de Trabalhos, e também, na Avaliação e Reformulação 139 

dos Planos Municipais e solicita que seja encaminhado à Câmara de Planejamento 140 

essa pauta, Wilson ficou de disponibilizar os relatórios dos GTs aos conselheiros para 141 

nortear as discussões nos grupos. Item 7 – Assembleia Permanente de 142 

Acompanhamento do Processo de Eleição para Conselheiros Tutelares Gestão 143 

2024/2028. O Presidente Filipe comunicou a plenária que a Comissão Eleitoral, 144 

reunida no último dia 06, elegeu a Conselheira Claudia Diegues Krawczuk, como 145 

Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar. A Presidente da Comissão 146 

Eleitoral Conselheira Claudia, informa que as inscrições para concorrer a Conselheiro 147 

Tutelar estarão abertas até o dia 15 de fevereiro. O Presidente Filipe do CMDCA 148 

relata que a Resolução Normativa já está publicada e que as tratativas sobre as urnas 149 

eletrônicas e a instituição que será responsável para a aplicação de provas para os 150 

candidatos a Conselheiro Tutelar estão bem adiantadas, informou também, que a 151 

Câmara de Legislação está fazendo outra consulta junto ao Jurídico da Prefeitura, 152 

sobre como proceder na questão de férias do Conselheiros Tutelares durante o 153 

período eleitoral. O Conselheiro Raimundo, acredita ser viável fazer a campanha 154 

concomitantemente ao desenvolvimento trabalho. A Conselheira Tutelar Luana, relata 155 

sua preocupação com essa questão das férias em período eleitoral, podendo haver um 156 

diferencial muito grande a favor do Conselheiro Tutelar em férias e candidato à 157 

reeleição, por fim, espera que todas as solicitações de férias de candidatos à reeleição 158 

para o referido período sejam indeferidas. A Presidente da Comissão lembra que a 159 

legislação do Conselho Tutelar precisa de revisão, para que temas como esse sejam 160 

contemplados. A Conselheira Aneluci questiona como é a questão da relação de 161 

trabalho dos Conselheiros Tutelares. Por fim, o Presidente Filipe buscará sustentação 162 

jurídica de como agir nessa questão, se por exemplo através de Resolução Normativa 163 

ou outro instrumento, inclusive para os casos de afastamentos dos Conselheiros 164 

Tutelares pelo prazo menor a 15 dias. Próxima reunião da Comissão Eleitoral será 165 

realizada dia 16 de fevereiro. Item 8 – Assuntos Gerais. O Presidente informa que as 166 

AGOs permanecerão na primeiras quintas-feiras do mês, e que a de fevereiro foi uma 167 

exceção. A Conselheira Tutelar Luana relata das dificuldades que o sistema de vagas 168 

da Educação, tem para equalizar a questão de vagas com a proximidade da residência 169 

da criança e do adolescente e que em função dessa dificuldade, começa acarretar 170 

outra demanda que é a pelo vale-transporte. A Conselheira Rosa, da Seduc, informou 171 

que irá verificar com o setor competente essa questão de transporte, e que é 172 

importante saber quem é a supervisora responsável da escola, aonde há demandas 173 

reprimidas, para melhor direcioná-las. A Conselheira Sheila questiona se há relatórios 174 

da gestão anterior para servir de norte aos novos conselheiros? Wilson irá 175 

disponibilizar os documentos existentes por e-mail aos conselheiros. A Conselheira 176 
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Fernanda Santos relata, também, que há adolescentes sem vagas nas escolas, e que 177 

provavelmente, essa condição se relaciona com o aumento de escolas em tempo 178 

integral. O Presidente Filipe fará contato com a Diretoria de Ensino para obter 179 

informações sobre essa questão. A Vice-Presidente Claudia sugere que a Diretoria de 180 

Ensino do Estado, seja convidada a estar representada nas AGOs, e também, que este 181 

tema relacionado a educação, seja motivo de pauta para a Câmara de Planejamento. O 182 

Presidente do Fórum Municipal da Criança e Adolescente Sérgio, fala da importância 183 

de desenvolver pontes permanentes com as partes envolvidas para o diálogo, e assim, 184 

criar estratégias afim de solucionar esses questões, que a priori, parecem ser do 185 

sistema implantado pela Diretoria de Ensino do Estado. O Presidente Filipe, 186 

encaminha a questão para a Câmara de Planejamento. A Conselheira Nélia, informa 187 

que há vagas no Projeto Eu Sou Jovem Cidadão, da Fundação Settaport. Sem mais 188 

nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 11 horas e 36 189 

minutos e eu, Paulo Roberto Paes Musa, Primeiro Secretário, lavro a presente ata que 190 

vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Santos, 09 de fevereiro de 2023. 191 

 192 

Filipe Augusto Rezende                                     Paulo Roberto Paes Musa 193 

          Presidente                                                         1º Secretário 194 
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