
 

 

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

do Adolescente (CMDCA) de Santos, realizada aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e 

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

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

Santos Nascimento cumprimenta os presentes, a Senhora Claudia Diegues Krawczuk, Primeira 

Secretária, faz a chamada dos Conselheiros de Direitos. Lista de presença acostada a esta ata. O 

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

serão submetidas à análise da Diretoria Executiva que apresentará seu parecer na assembléia 

subseqüente. Logo após coloca em pauta os itens a serem discutidos para a referida assembléia, 

conforme publicação em Diário Oficial. 1) Apreciação e Deliberação da ata da Assembleia 

anterior. 2) Relatos da Diretoria Executiva. 3) Relatos dos representantes dos Conselhos e 

Comissões. 4) Relatos das Câmaras Setoriais. 5) Devolutivas do Departamento de Articulação. 

6) Apresentação de lista de materiais permanentes que retornaram ao FMDCA. 7) 

Apresentação e deliberação acerca dos eixos que serão inseridos no Edital 01/2021 - CMDCA. 

8) Apreciação e deliberação acerca do eixo norteador para encaminhamento de projeto ao 

Edital do Itaú Social. 9) Posse do Representante da Associação Comercial de Santos. 10) 

Revogação RN 336, 337 e 341/2020. 11) Aprovação e deliberação recursos Fundo para 

campanha permanente CEVISS e CMPETI. 12) Apreciação e deliberação dos projetos 

encaminhados pelas Organizações Sociais Projeto Tia Egle e Casa Vó Benedita. 13) Assuntos 

Gerais. Após leitura dos itens de pauta, o Senhor Presidente solicita a inversão da pauta para que se 

início pelo item nove - Posse do Representante da Associação Comercial de Santos.  Consultada a 

Plenária, a solicitação foi aprovada. Item nove - Posse do Representante da Associação Comercial 

de Santos. O Senhor Claudio Oliveira foi indicado pela Associação Comercial de Santos como seu 

representante no biênio 2021/2023 e como Conselheiro de Direitos passa a compor a Câmara de 

Planejamento e a Câmara Financeira.  Item um - Apreciação e deliberação das atas das 

assembléias anteriores. Submetida a apreciação e deliberação a ata da AGO realizada em 06/05/2021 

sendo aprovada por unanimidade. Item dois - Relatos da Diretoria Executiva. 2.1) Capacitação 

Violência Sexual - Instituto Sedes Sapientiae. O curso teve início em 24/05/2021 e sua grade 

curricular e palestrantes são excelentes. Ante o número excessivo de ausências injustificadas, as 

Secretarias serão oficiadas para que os servidores inscritos sejam convocados para comparecer as 

aulas. Foram concedidas vagas para os membros do Fórum Municipal da Criança e do Adolescente 

de Santos (FMCAS). 2.2) AFAPETEC. Aguardar a formalização por parte da Associação para 

financiamento de projeto com chancela do CMDCA. 2.3) LIVE: Seminário Proteção Integral, 
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Família Acolhedora e o PL 755/2020. A Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini 

(Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP) faz um panorama sobre o evento organizado e 

coordenado pelo CMDCA, COMAD e CMAS. O seminário contou com a participação de autoridades 

que falaram sobre o Programa Família Acolhedora, como foi criado, quais os objetivos do programa 

e suas opiniões sobre o Projeto de Lei 755/2020, que, em termos gerais, quer transformar o programa 

família acolhedora numa porta de entrada para adoção. Palestrantes: Dra. Ana Carolina Golvin 

Schwan - Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Núcleo Especializado da Criança e do 

Adolescente, Dr. Eduardo Dias de Souza Ferreira - Procurador de Justiça e Professor da PUC/SP, 

Sergio Roberto Rodrigues - Presidente do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Santos, Rodrigo Lachi representando o Secretário de Desenvolvimento Social de Santos, Eliete 

Maria Neves - Assistente Social e Integrante da Equipe do Projeto Família Acolhedora do Município 

de Franca/SP, Vivian Cristina dos Santos - Psicóloga do Programa Família Acolhedora na Cidade de 

Santos, Dayse Franca Bernardi - Movimento pela Proteção Integral e Movimento pela Convivência 

Familiar Comunitária, Marcelo Nascimento - Associação dos Conselheiros (as) Tutelares do Estado 

de São Paulo. Os Conselhos elaborarão manifesto contrário ao Projeto de Lei para encaminhamento. 

A Senhora Sandra Regina Santos afirma que sentiu falta de palestrantes que trouxessem o 

contraditório. O Senhor Presidente relata que o evento se dedicava também a dar publicidade aos 

Programas de Famílias Acolhedoras, uma que vez não estão presentes em todos os municípios e que 

precisamos exaltar a experiência exitosa de Santos. Ilustra com o caso de uma família cadastrada que 

já recebeu mais de trinta crianças em regime de acolhimento familiar. Aproveita para agradecer a 

Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini pela articulação na organização do evento e no contato 

com grandes expoentes da Infância e Juventude que abrilhantaram o nosso evento. Agradece também 

as Senhoras Denise Beatriz Neves Fernandes Gonçalves Pires (Diretoria de Comunicação) e Nathália 

Nogueira (Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social - CAMPS) pelo empenho na 

criação do material e divulgação do evento. A Senhora Primeira Secretária refere que o CMDCA 

Santos teve a iniciativa que deveria partir do CONDECA que até a presente data não noticiou seu 

posicionamento em relação ao PL 755/2020. Alerta para a justificativa apelativa do PL apresentado 

pela Deputada Janaína Paschoal quando e para o fato de que o mesmo continua tramitando e que 

vivemos um momento político muito complicado. O Senhor Presidente relembra que o CONDECA 

é hoje presidido pelo Deputado Fernando Cury que assediou a Deputada Isa Penna na ALESP e que 

sua permanência a frente do Conselho Estadual coloca em risco a credibilidade do mesmo. Relembra 

que a ECOVIAS aportou recurso em agosto para a Associação de Amparo à Comunidade de Escolas 

Públicas (UACEP) para atuar na área do entorno da Vila dos Criadores e até o presente momento não 



 

 

foi repassado para a instituição. A demanda será oficializada ao Ministério Público. A Senhora 

Primeira Secretária consigna que se trata de agosto do ano de 2019. O Senhor Filipe Augusto Rezende 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Assistência Social) informa que o pretendido no 

PL destrói qualquer caminho para o Programa Família Acolhedora e para a Adoção. Através das 

capacitações vislumbra-se a possibilidade de ampliar o cadastro para mais dez famílias passando para 

um total de dezenove famílias acolhedoras. A Senhora Secretária aponta que o PL é inconstitucional 

e que tramitam PLs na ALESP e no Senado. Agradece a resistência deste Conselho e a força de seus 

Conselheiros. Os demais itens discutidos em reunião de Diretoria Executiva tornaram-se item de 

pauta. Item três - Relatos dos Representantes dos Conselhos e Comissões. 3.1) Conselhos 

Tutelares. A Conselheira Tutelar Senhora Luana De Maria expõe que até o presente momento os 

Conselheiros Tutelares não foram vacinados. Foram encaminhados ofícios ao Ministério Público e 

ao Prefeito. Solicita celeridade na vacinação, uma vez que, os municípios vizinhos como Praia Grande 

e São Vicente já o fizeram. A Senhora Aurora Fernandez Rodriguez (Fórum Regional de 

Trabalhadores/as do SUAS da Baixada Santista - FORTSUAS BS) declara que isso é uma vergonha 

e que estamos trabalhando direto. A Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini concorda com o 

relatado pela Conselheira Tutelar Senhora Luana De Maria que neste ato representa o coletivo dos 

Conselheiros Tutelares e afirma que neste caso cabe nossa reiteração como CMDCA. O Senhor Filipe 

Augusto Rezende informa que a PEC em tramitação inclui os trabalhadores com prioridade na 

vacinação. A Senhora Aurora Fernandez Rodriguez menciona que se trata do PL 1011/2020 aprovado 

na Câmara Federal e agora tramitando no Senado. A Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini 

relata que em São Paulo - Capital os trabalhadores da Assistência Social estão sendo vacinados. O 

Senhor Raimundo Carvalho da Silva (Sindicato Empregados Terrestres em Transporte Aquaviário e 

Operador Portuário do Estado de São Paulo - SETTAPORT) pondera que o Prefeito deveria priorizar 

os trabalhadores e os Conselheiros Tutelares. O Conselheiro Tutelar Kaio César defende que são 

apenas quinze doses de vacina para os Conselheiros ou trinta doses no máximo computando os 

motoristas e não ocasionaria prejuízo ou necessitaria de planejamento do município. A Senhora Maria 

Fernanda Silva Cardoso (Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa - Projeto Tia Egle) 

sugere a utilização da “xepa” para vacinação dos Conselheiros Tutelares. A Senhora Nadir de Souza 

Brito (Associação Consciência pela Cidadania - Concidadania) menciona que o STF reconheceu a 

autoridade dos Estados e Municípios no enfrentamento da Pandemia. A Senhora Regina de Almeida 

Passos sugere contatar os municípios que já vacinaram e verificar com base em qual fundamento foi 

disponibilizada a vacina. A Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini adverte que zelar pelos 

direitos da criança e do adolescente neste governo federal não é prioridade. A Senhora Aurora 



 

 

Fernandez Rodriguez complementa advertindo que zelar pelos trabalhadores públicos municipais 

também. O município de Peruíbe soltou nota que a partir de agora está convocando seus trabalhadores 

para vacinação de acordo com as Secretarias. A Senhora Vice-Presidente Alessandra Sousa Franco 

relata que o Governo irá priorizar a vacinação dos Conselheiros Tutelares através da articulação entre 

a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Temos a 

garantia de que mesmo o Plano Nacional de Imunização (PNI) não prevendo o Conselho Tutelar 

como atividade prioritária, os Conselheiros Tutelares de Santos serão vacinados brevemente. A 

Conselheira Tutelar Senhora Luana De Maria narra que tomou conhecimento de um possível surto de 

sarna no município. Em atendimento com as famílias do Centro teve a confirmação de vários casos. 

Mais um fator preocupante é que as famílias não possuem máquinas de lavar roupa e utilizam tanques 

comunitários. As roupas não podem ser lavadas todos os dias devido ao grande número de famílias 

que precisam utilizar os tanques comunitários, contudo, ante o período pandêmico faz-se necessária 

a utilização dos mesmos diariamente. A Senhora Clécia Maria Santos Franco (Cruzada das Senhoras 

Católicas) informa que no município de Praia Grande houve um movimento bem grande da 

população, sobretudo da coordenação do projeto que atende população de rua devido à falta de 

saneamento básico. De repente deve haver este movimento aqui em Santos também. A Senhora 

Aurora Fernandez Rodriguez sugere a verificação junto a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dos 

índices de casos de sarna por Unidade Básica de Saúde (UBS) apontando o número de atendimentos 

e a dispensação de medicamentos. Encaminhamento: A Senhora Daniela Gonçalves Godoy 

Moutinho (Secretaria Municipal de Saúde - SMS) verificará junto a Secretaria o número de casos 

noticiados e dará retorno a este Conselho. A Senhora Sandra Regina Santos informa que o maior 

cortiço do município de Santos localiza-se na Zona Leste. Para finalizar a Conselheira Tutelar 

Senhora Luana De Maria solicita que seja consignado em ata a sua tristeza quanto a fala do Secretário 

Municipal de Segurança Senhor Sérgio Del Bel Júnior. 3.2) Comissão Municipal de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil (CMPETI). A Coordenadora Senhora Sandra Regina Santos 

informa que a reunião mensal da CMPETI/CEVISS será realizada em 17/06/2021 às nove horas. 

3.2.1) Reunião com os Chefe dos Auditores Fiscais da Secretaria da Economia. Reaproximação 

e tentar traçar planos para conseguir implantar ações coordenadas com a Assistência Social para 

melhorar as cotas de aprendizagem. 3.2.2) Reunião com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Assistência Social - Manifestação MPT sobre o Plano PETI. Ficou combinado 

que o assunto seria trazido para o CMDCA, pois existe a necessidade de uma adequação do Plano ou 

até mesmo a confecção de um novo Plano porque o atual mesmo tendo sido revisitado Comissão está 

vencido. Aprovado em 2018 com prazo de um ano. 3.2.3) Programação 12 de Junho. Foram 



 

 

esvaziadas, mas avançamos com a programação na medida do possível. Visamos sempre debater o 

tema de uma forma alinhada com o que discutimos nas reuniões da Comissão e desviando do 

assistencialismo e do pensamento punitivo e higienista. 3.2.4) Atividade com os comerciantes. 

3.2.5) Resposta dos ofícios com os dados do Trabalho Infantil. A Senhora Raquel Cuellar (ASPPE 

- Pesquisa, Prevenção e Educação) refere que estamos no mês internacional de combate ao trabalho 

infantil e o ranço é aceito pela sociedade. Os relatórios da UNICEF apelam para que a causa seja de 

todos. Os grupos de trabalho estão esvaziados, as crianças e os adolescentes expostos ao vírus, fora 

do contexto escolar e em situação de trabalho infantil. Precisamos trazer a luz o fenômeno do trabalho 

infantil e seus múltiplos fatores. 3.3) Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual 

Infanto-Juvenil (CEVISS). A Coordenadora Senhora Christiane Cordeiro Andrea informa que 

foram realizados diversos eventos em alusão ao 18 de maio durante o mês inteiro e que foram 

divulgados no Diário Oficial. 3.3.1) Lançamento do Gibi. Ressalta algumas atividades como o 

Lançamento do Gibi em uma unidade de ensino de educação de Santos com diversos representantes 

do Sistema de Garantia de Direitos e neste evento o Senhor Presidente foi representado pela 

Coordenadora da CMPETI Senhora Sandra Regina Santos. Os gibis (10.000) serão distribuídos as 

escolas e entidades subvencionadas e outros equipamentos. Os interessados deverão enviar 

solicitação para o e-mail ceviss@santos.sp.gov.br. 3.3.2) Roda de Conversa. Tivemos uma roda de 

conversa com Juiz da Vara da Infância e da Juventude de Santos, Delegada Titular da DDM, Chefe 

do CREAS e representante do Conselho Tutelar. Esta roda de conversa nos oportunizou quanto 

Comissão trazer algumas reflexões sobre a falta dos atendimentos humanizados as vítimas que 

chegam na DDM e alguns esclarecimentos quanto aos atendimentos. 3.3.3) Ausência de um Centro 

de Defesa dos Direitos das Vítimas e um melhor atendimento do fluxo. 3.3.4) Live com a Dra. 

Iloma - Projeto Cuidar de Itanhaém. Surgiu um interesse de aproximação a fim de buscarmos mais 

conhecimento e boas experiências. 3.3.5) Lançamento da Cartilha de Prevenção em parceria com 

o CAMPS. 3.3.6) Curso de Prevenção à Violência Sexual - Sedes Sapientiae. Iniciado em 24 de 

maio apesar de termos setenta inscritos estamos com apenas 50% de pessoas comparecendo. 

Aproveito para convidar as pessoas para se inscrever através do e-mail do CMDCA. 3.3.7) 

Formações SEVIEP e SEDUC. Informamos que a SEVIEP iniciou as formações com capacitações 

para as Orientadoras Educacionais através da Oficina: “A importância da notificação interpessoal e 

autoprovocada”. Aproveito para salientar a importância dessa formação, inclusive foi algo que 

sempre falei muito nas Comissões. 3.3.8) Carta de apoio ao Grupo Marista.  Assinamos uma carta 

de apoio ao Grupo Marista que iniciará ações formativas no tema da prevenção da violência sexual 

“Proteger é responsabilidade de todos”. 3.3.9) Resposta ao ofício do Ministério Público quanto ao 
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IML e o fluxo juntamente com o CMDCA. 3.3.10) Oficina: A exploração comercial de crianças 

e adolescentes. Quero aproveitar para convidar a todos para uma oficina em parceria com a COJUV 

com o tema: A exploração comercial de crianças e adolescentes que acontecerá hoje as 14 horas. A 

Senhora Aurora Fernandez Rodriguez solicita o registro de seus cumprimentos pela organização e 

desempenho nas atividades de forma brilhante. 3.4) Programa Rede Família. A Senhora Primeira 

Secretária agradece a excelente condução das Senhoras Fernanda Santos Pereira e Taís Pereira Aguiar 

(Departamento de Articulação - DEARTI/SEGOV) para apresentação do calendário 2021. Ocasião 

em que podemos rever os antigos e conhecer os novos membros da Comissão Executora. Item quatro 

- Relatos das Câmaras Setoriais. 4.1) Câmara Financeira. Não houve reunião no último mês e as 

prestações de conta precisam ser analisadas. Ante a reconstituição da Câmara foi agendada reunião 

extraordinária para a o dia 17/06. Os processos estão sendo digitalizados e disponibilizados através 

do Google Drive. O Senhor Claudio Oliveira (Associação Comercial de Santos - ACS) solicitou 

quinze minutos na reunião da Câmara para apresentação de programa de gestão de projeto social - 

consolidação de dados analítica e sintética com o intuito de poupar tempo na análise da prestação de 

contas. A Senhora Thais Polydoro Ribeiro (Instituto Elos Brasil) informa que existe a Beepro que faz 

o sistema de gestão de projetos sociais e também para algumas organizações empresariais. O Senhor 

Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM/SEGOV) informa que se faz necessário apresentar 

também ao gestor. A Senhora Vice-Presidente esclarece que possuem vários bancos de dados e vários 

sistemas em construção. Na apresentação é importante a presença de representante do DETIC. A 

Senhora Regina de Almeida Passos argumenta que conhecer a proposta é fundamental nem que seja 

para ser utilizado apenas pelas entidades. Padronização é fundamental. O Senhor Luiz Otávio Galvão 

de Barros (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB) declara que em seu 

entendimento uma coisa é a Prefeitura outra são as entidades. A Senhora Vice-Presidente informa que 

referente a Prefeitura, tem como encaminhamento: criação do sistema de Gestão de Sistemas Sociais 

com o objetivo de cadastramento e mapeamento das entidades da sociedade civil, projetos sociais 

cadastrados, qualificação como OS desenvolvem atividades de reconhecida utilidade pública e 

finalidade social, prestação de contas. O Senhor Presidente afirma ser muito interessante apresentar 

também na Rede Sementeira. 4.2) Câmara de Planejamento. O Coordenador Senhor Igor Braga 

Perrone (Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael) informa que os temas discutidos na reunião 

da Câmara tornaram-se item de pauta: Eixos Edital 2021/2022 e Edital Itaú Social. 4.3) Câmara de 

Relações Públicas. A Senhora Nathalia Nogueira informa que os trabalhos se concentraram na 

elaboração do vídeo em alusão ao dia 12 de Junho - Trabalho Infantil e ressaltou que sentem falta de 

solicitações para geração de conteúdo. 4.4) Câmara de Legislação. A Coordenadora Senhora Rita 



 

 

Raquel Calenda Vaz (Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) discorre que a temática discutida na 

Câmara também se tornou item de pauta - Revogação da Resolução Normativa n⁰ 341/2020. Item 

cinco - Devolutivas do Departamento de Articulação. A Senhora Vice-Presidente Alessandra 

Sousa Franco passa a explanar acerca das demandas submetidas ao Departamento de Articulação. 

5.1) Propostas formuladas pelo CMDCA de acordo com o disposto nos Planos Municipais para 

inserção no Plano Plurianual (PPA). Realizada reunião com o Secretariado e a Diretoria Executiva 

– desmembramento da reunião com o Secretário Municipal de Governo. Os Secretários e suas equipes 

técnicas receberam as propostas e encaminharão resposta por escrito a este Conselho em formato de 

plano de trabalho. 5.2) Orçamento Criança e Adolescente (OCA). A constituição da Comissão foi 

publicada no Diário Oficial e a análise situacional está sendo preparada. Em breve será realizado o 

primeiro encontro para elaboração do plano. 5.3) Comissão de Atenção à Pessoa em Condição de 

Vulnerabilidade no Centro. Reconstituição do Comitê. Organização e estruturação da metodologia 

para início dos trabalhos. 5.4) Projetos Colibri, Bem na Foto + e Anchieta Social II. Os projetos 

aprovados pelo último edital (2020) para financiamento com recursos do FMDCA já assinaram o 

Termo de Fomento. 5.5) Cuida de quem cuida. O Senhor Wellington Araújo ficará à frente do 

programa de formação permanente dos Conselheiros Tutelares. A Senhora Sandra Regina Santos 

declara ser fantástica a aquisição do Senhor Wellington. Opinião corroborada pela Senhora Segunda 

Secretária Cristina de Almeida Vida Madeira Costa (Secretaria Municipal de Cultura - SECULT).  

5.6) Comissão Coordenadora Família Acolhedora. Articulação com a SEDS para reorganização. 

5.7) Política Municipal para o Desenvolvimento Integral da Primeiríssima Infância e Primeira 

Infância - PMPP. Publicação dos representantes no Diário Oficial. Levantamento e análise dos 

documentos para chamamento da primeira reunião. 5.8) Prefeito Amigo da Criança. Efetuada a 

inscrição e recebida a senha. Serão iniciadas as reuniões. 5.9) Rede Família. Realizada a indicação 

dos representantes e a primeira reunião. Elaboração Regimento Interno.  Item seis - Apresentação 

de lista de materiais permanentes que retornaram ao FMDCA. O Senhor Wilson Carlos Bregochi 

Júnior realiza a leitura da listagem: 05 (Cinco) Agogô, 02 (Dois) Aparelho de DVD, 01 (Um) 

Aparelho de som, 01 (Um) Atabaque, 02 (Dois) Berimbau Gel, 09 (Nove) Cadeira secretária 

azul/preto palito fixa, 02 (Dois) Caixa Amplificadora Multi - Uso Eterny - ET43003AB, 03 (Três) 

Caixa de som 8 Watts (RMS) USB - Multilaser, 10 (Dez) Câmera Digital Nikon Coolpix, 10 (Dez) 

Malacacheta 12” Galv, 01 (Um) Mesa para computador, 03 (Três) Microfone com fio, 5M de 

Frequência 50 HZ a 15 KHZ - Leson, 07 (Sete) Notebook, 01 (Um) Pandeiro, 10 Mad Vern Couro, 

03 (três) Projetor Multimídia, 01 (Um) Reco-Reco, 02 (Dois) Relógio Cronômetro, 10 (Dez) 

Repinique Cont 12” c/08, 05 (Cinco) Suportes para caixas, 05 (Cinco) Surdo Cont 18x5 alumínio, 05 



 

 

(Cinco) Surdo Cont 20x45, 01 (Um) Tablet / Sem carregador, 03 (Três) Timbal Cont 90x14 Alumínio 

16, 02 (Dois) TV Tubo 20, 06 (Seis) Xequerê Altair Grand. Item sete - Apresentação e deliberação 

acerca dos eixos que serão inseridos no Edital 01/2021 - CMDCA. O Senhor Wilson Carlos 

Bregochi Júnior informa que a Câmara de Planejamento deliberou pelos seguintes eixos: Combate ao 

trabalho infantil, Protagonismo Infanto-Juvenil e Formação Permanente. A Senhora Primeira 

Secretária refere que as famílias precisam ser trabalhadas urgentemente e que segundo o SIPIA é o 

direito fundamental com maior índice de violação. A Senhora Regina de Almeida Passos expõe que 

precisamos ajudar as famílias com orientação e capacitação para refletir nas crianças. A Senhora 

Raquel Rollemberg (Assistência a Infância de Santos Gota de Leite) afirma que os serviços públicos 

da rede precisam ter RH para dar continuidade aos atendimentos. A Senhora Samanta Lima Venâncio 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS) aponta o empobrecimento da população 

e o grande aumento de atendimentos realizados. O recurso recebido não permite a ampliação do RH. 

Um grande número de famílias atendidas que não tem CadÚnico. A Senhora Vice-Presidente informa 

que o Programa Nossa Família Emergencial com a proposta apresentada no Programa Incentiva 

Santos/Abril 2021 da Prefeitura de Santos, o PNF emergencial atenderá, pelo período determinado 

de seis meses, famílias com perfil específico, assegurando uma renda mínima como componente da 

redução da pobreza e superação das dificuldades geradas pela Pandemia COVID 19. A Senhora 

Raquel Cuellar argumenta que as famílias em comiseração agora tem vivência para além do 

atendimento. É necessário incluir a geração de renda e vislumbrar a habitação. O acompanhamento 

familiar é importante, mas precisamos envolver as outras políticas setoriais. O olhar para as questões 

de desigualdade social e violação de direitos deverá ter a implicação de todas as políticas, de forma 

integral, assertiva e prioritária.  A Senhora Regina de Almeida Passos reflete que quem ajudava está 

pedindo atendimento. Não adianta colocar mais pessoas nos CRAS e CREAS, precisamos utilizar 

novas ferramentas. Precisamos ser inovadores e utilizar as instituições. Quem dará conta de mais 

quatro mil famílias? A Conselheira Tutelar Senhora Luana De Maria relata a dificuldade de reunir as 

famílias da Zona Central e que as mesmas não vinculam com o Conselho. Não vislumbra perspectivas 

nos moradores do Centro. A Coordenadora da CEVISS ilustra que na questão da exploração comercial 

de adolescentes precisamos refletir a questão da condição social e financeira que os envolve. O que 

proporcionar de apoio financeiro pensando no futuro? O Senhor Claudio Oliveira concorda que sem 

RH a tendência é aumentar muito a demanda e que as OSCs poderiam atender estas famílias. A 

Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini aponta que se trata de dever do Estado. Caso haja 

cofinanciamento ok, caso contrário as OSCs não têm condições de arcar com os atendimentos. A 

Senhora Aurora Fernandez Rodriguez acrescenta que precisa haver uma ação integrada na execução 



 

 

da política pública. O Senhor Igor Braga Perrone refere que precisamos pensar na situação financeira 

atual das famílias, mas não podemos nos esquecer do futuro delas. O sustento de muitas famílias hoje 

é via caridade no semáforo, as crianças estão mantendo as famílias.  O Senhor Claudio Oliveira coloca 

que ao término do contrato do primeiro emprego muito adolescentes retornam para a prática 

infracional. O aprendiz é o sustento da casa. Há coisas simples que podem reverter estas situações e 

trazer receita para as famílias. A Primeira secretária faz o encaminhamento para realização de AGE 

para discussão da temática. Encaminhamento: Reunião para discussão da temática e propositura dos 

eixos em AGE específica para esta finalidade. Aprovado por unanimidade. Item oito - Apreciação e 

deliberação acerca do eixo norteador para encaminhamento de projeto ao Edital do Itaú Social. 

O Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior informa que a Câmara de Planejamento discutiu os temas 

apresentados pelo edital e após detida análise dos eixos deliberaram pelo seguinte: Diagnóstico local 

para identificação de públicos em situação de risco e/ou para mapeamento territorial das necessidades 

geradas pela pandemia, que possam orientar o planejamento de ações especiais. Submetido a 

provação da plenária foi aprovado por unanimidade. Item dez - Revogação RN 336, 337 e 341/2020. 

Submetida a Plenária a revogação das Resoluções Normativas foi aprovada por unanimidade. O 

Conselheiro Tutelar Senhor Kaio César relata que recebeu apenas de quatro escolas quatrocentos e 

trinta e dois casos de evasão escolar. E.E. Padre Bartolomeu de Gusmão: 102 casos. E.E. Professora 

Alzira Martins Lichti: 123 casos. E.E. Professora Zulmira Campos: 204 casos. E.E. Marquês de São 

Vicente: 3 casos. Neste ritmo já tem pelo menos mais cem casos para cada Conselheiro Tutelar de 

sua base. Contatou o diretor de Ensino e se reunirão para discussão da temática. Não teremos recurso 

humano para atender e acompanhar a demanda em evasão escolar. A Senhora Francisca Rodrigues de 

Oliveira Pini questiona o que este Conselho fará para a SEDUC restabelecer os direitos das crianças 

e adolescentes. Trata-se de uma grave violação devendo ser oficiado o Ministério Público e agradece 

o Conselheiro Tutelar por compartilhar. O Senhor Presidente informa que é o último ano de 

financiamento do Projeto Colibri e que este será transformado em Política Pública. Será oficializado 

ao Ministério Público e se possível realizado mutirão. A Senhora Regina de Almeida Passos sugere 

que o FMCAS também seja oficiado para se posicionar. A Senhora Taís Pereira Aguiar 

(SEPACOM/SEGOV) noticia que o projeto Colibri já recebeu mais de seiscentas informações de 

infrequência. A Senhora Primeira Secretária sugere a reativação das reuniões da Diretoria Executiva 

coma s Políticas de Educação e Assistência Social, somando-se a de Saúde. O Conselheiro Tutelar 

enviará as informações via e-mail para agilizar o encaminhamento do expediente ao Ministério 

Público. Item onze - Aprovação e deliberação recursos do FMDCA para campanha permanente 

CEVISS e CMPETI. Solicitação de dez mil reais para confecção de faixas e cartazes A3. Durante o 



 

 

temporal da última semana quatro faixas rasgaram e precisam ser trocadas. A Senhora Raquel Cuellar 

questiona a possibilidade de confeccionar lixeiras para automóveis com este recurso. O Senhor 

Wilson Carlos Bregochi Júnior esclarece que deverá ser encaminhado plano de trabalho para 

utilização do recurso. Solicitação de liberação do recurso submetida a Plenária. Aprovado por 

unanimidade. A Senhora Natália Nogueira informa que o CAMPS confeccionou duas faixas e caso 

tenham sido danificadas pede que sejam comunicados para providenciar a reposição. Item doze - 

Apreciação e deliberação dos projetos encaminhados pelas Organizações Sociais Projeto Tia 

Egle e Casa Vó Benedita. O Senhor Igor Braga Perrone relata que foi realizada reunião com os 

representantes da Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa Projeto Tia Egle para 

ajustes no Projeto Acolhendo na Pandemia: Continuidade do atendimento após os quatro meses de 

financiamento pelo FMDCA - o assistente social continuará no atendimento dos casos devido ao 

levantamento das demandas dos casos de violência e Apresentação do diagnóstico em AGE após seu 

término. A Comissão apresenta parecer favorável. Submetido a Plenária foi aprovado por 

unanimidade. No tocante ao projeto apresentado pela Casa Vó Benedita foi encaminhado ofício 

solicitando informações acerca do projeto encaminhado referente a Resolução Normativa 336/2020. 

A representante da instituição Senhora Carolina fez uma breve explanação sobre os pontos levantados 

pela Comissão Julgadora, dentre eles: temática genérica e número elevado de violência devido ao 

isolamento social. O Senhor Luiz Otávio Galvão de Barros declara que o objetivo do projeto já está 

sendo amplamente abordado. Neste momento o parecer da Comissão Julgadora não seria favorável. 

Ante o trâmite percorrido para apreciação, deliberação e aprovação do Projeto Acolhendo na 

Pandemia, foi encaminhada a retirada do item de pauta para realização de reunião com a Comissão 

Julgadora e após pautar novamente para apreciação e deliberação. Encaminhamento aprovado por 

unanimidade. Item treze - Assuntos Gerais. Diálogo Sustentável / Agenda 2030 - Indicado o Senhor 

Claudio Oliveira para representar o CMDCA. Sem mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por 

encerrada a reunião às doze horas e quarenta e nove minutos e eu, Claudia Diegues Krawczuk, 

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

10 de junho de 2021. 

 

EDMIR SANTOS NASCIMENTO    CLAUDIA DIEGUES 

KRAWCZUK                    Presidente                                        

1ª Secretária 

 

 

 



 

 

Lista de Presença Assembléia Geral Ordinária - 10/06/2021 

 

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 – presente 

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 – presente 

Secretaria Municipal de Segurança - SESEG 

Titular: Luiz Fernando Carvalho de Souza – presente 

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 – presente 

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 – 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 

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

Selma Santos Oliveira – presente 

Entidades de Estudo e Pesquisa 

Titular: Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 Maria Izabel Calil Stamato – ausência justificada 

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 – presente 

Suplente: vacante 

Iniciativa Privada 

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

 Aurora Fernandez Rodriguez – presente 

Suplente: Associação Comercial de Santos 

Claudio Oliveira – presente 

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: Luana de Maria 

Zona Leste: ausente 

Zona Noroeste: Kaio César 

Representantes das Comissões Municipais 

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

Christiane Cordeiro Andrea 

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

Santos - Gabinete Vereador Cacá Teixeira 

 

Convidados 

1) Maria Eloisa Jacob Garcia Veraldo – Espro 

2) Samantha Lima Venâncio – SEDS 

3) Arnaldo da Silva Santos - Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa - 

Projeto Tia Egle 

4) Claudio Correa - Casa Vó Benedita 

5) Luciana Silvestre - Serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças e 

Adolescentes 

6) Andreia Cesar – CEREX 

7) Elizabeth Soares Moreira - Casa Vó Benedita 

8) Fernanda S. Pereira - COARTI/SEGOV 

9) Regina de Almeida Passos 

10) Roselaine Florêncio Gama 

11) Teresa Afonso 

12) Vanessa Correia 

 

 


