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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 outubro de dois mil e vinte 2 

e um, 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. Iniciada a reunião, o Senhor Presidente Edmir 4 

Santos Nascimento cumprimenta os presentes e a Senhora Primeira Secretária Claudia Diegues 5 

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

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

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

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

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

anterior. 2) Relatos da Diretoria Executiva. 3) Relatos dos representantes dos Conselhos e 11 

Comissões. 4) Relatos das Câmaras Setoriais. 5) Devolutivas do Departamento de Articulação. 12 

6) Apresentação das percepções referentes ao processo de formação sobre violência sexual 13 

ministrado pelo SEDES SAPIENTIAE. 7) Apresentação do Serviço de Acolhimento 14 

Institucional. 8) Apreciação e Deliberação da solicitação de remanejamento de recursos do 15 

“Projeto Colibri”. 9) Concessão do registro definitivo do “Centro Português”. 10)Assuntos 16 

Gerais. Iniciada a reunião, o Senhor Presidente Edmir Santos Nascimento cumprimenta os presentes 17 

e a Senhora Primeira Secretária Claudia Diegues Krawczuk faz a chamada dos Conselheiros de 18 

Direitos. Lista de presença acostada a esta ata. O Senhor Presidente informa que as ausências deverão 19 

ser justificadas via e-mail do CMDCA e que serão submetidas à análise da Diretoria Executiva que 20 

apresentará seu parecer na assembleia subsequente. Logo após coloca em pauta os itens a serem 21 

discutidos para a referida assembleia, conforme publicação em Diário Oficial. Item um - Apreciação 22 

e deliberação das atas das assembléias anteriores. Submetida a apreciação e deliberação as atas da 23 

AGO realizada em 02/09/2021 e da AGE realizada em 23/09/2021, sendo ambas aprovadas por 24 

unanimidade. Item dois - Relatos da Diretoria Executiva. 2.1) Escabiose. A Senhora Daniela 25 

https://meet.google.com/dox-ygyh-yoj


 

 

2 

2 

Gonçalves Godoy Moutinho (Secretaria Municipal de Saúde – SMS) informa que foi solicitada a 26 

padronização da permetrina 5% a Comissão de Padronização. Feito descritivo para solicitação de 27 

compra emergencial. Capacitação para os agentes comunitários de saúde sobre a escabiose e a doença 28 

mão pé boca para os dias 14 e 15/10/2021 para os trabalhos territoriais de contenção. Está sendo 29 

prescrito tratamento com ivermectina para crianças e adultos a partir de 15 (quinze) quilos e uso de 30 

permetrina 1% para bebês. Quanto ao uso de produtos de limpeza não encontramos evidências do uso 31 

de produtos no controle da doença no ambiente. Foi orientado o isolamento de roupas, toalhas e 32 

roupas de cama por três dias pois o patógeno não sobrevive mais de 72 horas na pele. O DEAB 33 

solicitou parceria com o FSS para o fornecimento de roupa de cama e banho e produtos de higiene 34 

pessoal. Escaldar roupas já resolve com água fervente a partir de 55 graus. Será realizado folder para 35 

divulgação para as unidades escolares e para as organizações sociais. A Senhora Miriam Blum 36 

esclarece que estas informações já vêm sendo prestadas através do PSE, mas toda informação é 37 

benvinda.  2.2) Implanon, DIU e outros métodos. A Senhora Daniela Gonçalves Godoy Moutinho 38 

(SMS) informa que são elegíveis mulheres soropositivas, com doença psiquiátrica grave, em situação 39 

de rua, uso abusivo de drogas, multípara com múltiplos parceiros. Locais onde é feita a aplicação 40 

CCDI e Instituto da Mulher agendado pelas UBS. Pode ser feito no pós-parto imediato quando a 41 

paciente é elegível e não fez o acompanhamento pré-natal. Nas pacientes com acompanhamento pré-42 

natal é aplicado o Implanon após 40 (quarenta) dias do parto. No pós-parto imediato há a possibilidade 43 

de fazer o DIU, que dura 10 (dez) anos em adolescentes a contracepção de Implanon somente 44 

mediante determinação judicial. 2.3) Reunião Proteção Social de Alta Complexidade. A Senhora 45 

Claudia Diegues Krawczuk, Primeira Secretária, informa que a Diretoria Executiva vem se reunindo 46 

com os representantes da SEDS, Senhor Filipe Augusto Rezende e a Senhora Rayssa Ramos Barja 47 

para discussão de assuntos afetos ao serviço de família acolhedora e acabamos ampliando para as 48 

demais modalidades de acolhimento e já temos cronograma para realização de novas reuniões. 2.4) 49 

Necessidade de realização de AGE. A Senhora Primeira Secretária Claudia Diegues Krawczuk 50 
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informa que a AGE será para deliberação e posterior lançamento do edital para financiamento de 51 

projetos e deliberação e aprovação de resolução normativa da Primeira Infância. O Senhor Wilson 52 

Carlos Bregochi Júnior sugere que também utilizemos a AGE para deliberação quanto ao registro e a 53 

revalidação de registro das organizações sociais que estavam pendentes devido a pandemia. 2.5) 54 

Acolhimento de recém-nascidos. O Senhor Filipe Augusto Rezende (Secretaria Municipal de 55 

Desenvolvimento Social) se compromete em enviar este relatório acerca dos casos narrados na AGO 56 

de setembro 2021, frisando que sem indicação de nome e sem identificação do caso. Item três - 57 

Relatos dos Representantes dos Conselhos e Comissões. 3.1) Comissão Municipal de Prevenção 58 

e Erradicação do Trabalho Infantil (CMPETI). O Coordenador Senhor Claudio Oliveira 59 

(Associação Comercial de Santos – ACS) relata que no mês de setembro nos dedicamos a ação para 60 

cumprimento da cota de aprendizagem. É sabido que nossa região tem um déficit de 65% (sessenta e 61 

cinco por cento) e consequentemente os jovens não tem acesso ao primeiro emprego. Em 22/09 foi 62 

realizada, de forma remota, audiência coletiva com o Ministério do Trabalho e da Previdência, 63 

Defensoria Pública, várias autoridades e secretarias, várias entidades formadoras: CAMPS, CAMP 64 

Zona Noroeste, Espro, Fundação Settaport, SENAC, diversos atores empenhados na colocação dos 65 

adolescentes no mercado de trabalho protegido, empresas em déficit com a cota da aprendizagem. 66 

Foi muito importante esta ação por que não visava somente o cumprimento da cota, mas também para 67 

sensibilizar quanto a questão da vulnerabilidade social. Nos dias 26,27 e 28/10 foi realizada 68 

capacitação para o primeiro emprego tendo sido formados trinta e sete jovens. Foi solicitado aos 69 

auditores fiscais acesso as empresas para envio de carta convite para que os jovens possam ser 70 

direcionados a essas empresas. Visando assim minimizar a ausência de cumprimento da cota que está 71 

em torno de 65% (sessenta e cinco por cento). Também nos reunimos com a Escola Americana para 72 

fecharmos um ação pedagógica que está prevista para o dia dezoito deste mês com a participação dos 73 

alunos da instituição. No dia 05/11 será realizado pedágio pelo alunos e seus responsáveis para 74 

arrecadação de material escolar que será destinado a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC). 75 
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Tomamos conhecimento de um adolescente vendendo empanada no período noturno no bairro do 76 

Gonzaga. Será encaminhado ofício ao Conselho Tutelar de domicílio e estamos tentando contato com 77 

os atores da divulgação, bem como, não concordamos a maneira como o fato foi abordado na mídia 78 

pois trata-se de trabalho infantil. No tocante ao Plano Municipal tivemos que cancelar devida ao 79 

grande número de ações e estamos estudando e será retomado o assunto. A Senhora Taís Pereira 80 

Aguiar (SEPACOM) questiona acerca do material de arrecadação pelo pedágio, uma vez que, o 81 

Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social (CAMPS) já está realizando esta 82 

arrecadação e lhe foi solicitado contato com a SEDUC e através deste foi informado pela Secretária 83 

Adjunta que a necessidade seria a aquisição de jogos estratégicos. A Senhora Sandra Regina Santos 84 

informa que o material a ser arrecadado ainda não está fechado, mas que mais importante do que a 85 

arrecadação é a ação pedagógica. Ressalta que necessitam do material da campanha permanente 86 

lixeirinhas, cartazes etc., para realização das referidas ações no período de 14 a 18/10/2021. O Senhor 87 

Wilson Carlos Bregochi Júnior (Seção Casa de Participação – SEPACOM) declara que em vários 88 

espaços em que estamos convivendo mais de uma vez nos chega a denúncia das meninas em situação 89 

de exploração sexual nos cemitérios e até o presente momento não foi traçada qualquer enfrentamento 90 

desta ação. Isto me preocupa muito e se faz necessário que seja realizado um encaminhamento. O 91 

Senhor Presidente manifesta que quando tomou conhecimento da denúncia foi encaminhado ofício 92 

ao Conselho Tutelar da Zona Noroeste, bem como, a CEVISS e CMPETI. Delibera-se pela pauta 93 

conjunta CEVISS e CMPETI e pelo encaminhamento ao NIA CA para formulação de estratégias para 94 

prevenção e a Guarda Municipal para fiscalização nos cemitérios. A Senhora Maria Izabel Calil 95 

Stamato (Universidade Católica de Santos – UNISANTOS) refere que muitas crianças e adolescentes 96 

que são abusadas e/ou exploradas sexualmente acabam em processo de automutilação, casos que já 97 

tiveram grande aumento em virtude da Pandemia e do isolamento social. E temos a missão de 98 

trabalharmos de forma integrada para enfrentamento da violência. 3.2) Comissão Municipal de 99 

Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (CEVISS). A Senhora Coordenadora 100 
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Christiane Cordeiro Andrea (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Departamento de 101 

Cidadania) informa foi encaminhada resposta ao ofício MP quanto ao Fluxo de Enfrentamento à 102 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Município de Santos. Quanto ao 103 

encaminhamento da nota de repúdio deliberada na AGO de setembro não obtive resposta. Também 104 

solicitamos o encaminhamento ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 105 

(CONDECA) e ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 106 

Efetuado contato com o CMDCA Cubatão para conhecimento dos encaminhamentos realizados e 107 

estamos aguardando devolutiva. Também efetuamos contato com a Agência de Notícias dos Direitos 108 

da Infância (ANDI) e aguardamos retorno. Foi reativada a subcomissão para avaliação e 109 

monitoramento do Plano Municipal CEVISS e as reuniões se darão as quartas quintas feiras do mês 110 

às nove horas. Já realizamos a primeira reunião e desta extraíram-se alguns encaminhamentos. 111 

Importante constar que é de suam importância de representatividade deste Conselho nas reuniões, 112 

bem como, das Políticas Setoriais (SEDUC, SMS e SEDS).  Demos início as reuniões para discussão 113 

do fluxo e contamos com a presença de representantes do CMDCA, SEVIEP, PAIVAS e CCDI. Na 114 

última reunião das Comissões surgiu um encaminhamento para separação das reuniões CEVISS e 115 

CMPETI para que ocorram em dias distintos e será pauta para votação na próxima reunião ordinária.  116 

No mês de setembro nos debruçamos sob a Lei n⁰ 2021 que dispõe sobre a campanha permanente de 117 

prevenção, orientação e combate à violência sexual e montamos uma programação que está sendo 118 

muito bem aceita pela comunidade e aproveito para agradecer aos envolvidos e principalmente a 119 

Senhora Susana Rosário pela dedicação e parceria. Na Associação Educacional Cultural Esportiva e 120 

Recreativa – Projeto Tia Egle foram atendidas 60 (sessenta) crianças, na Vila Criativa da Vila Nova 121 

foram atendidas mais de 35 (trinta e cinco) crianças e seus pais. Muito importante olhar para as Vilas 122 

Criativas como espaço de proteção e informação.  No dia 08/10/2021 teremos sessão de cinema com 123 

pipoca para mais 40 adolescentes e no dia 29/10/2021 teremos nova sessão de cinema na Zona 124 

Noroeste. A campanha permanente será realizada durante todo o ano. Gostaria de agradecer 125 
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publicamente as Senhoras Luciana Cescon e Veronica Teresi pelas palestras extremamente pertinentes 126 

trazidas para a CEVISS. Todas as sextas feiras são realizadas atividades pontuais com pequenos 127 

grupos de alunos no Jardim São Manoel a pedido do Ministério Público e realizamos as mesmas 128 

atividades em Caruara e Monte Cabrão distribuindo os exemplares do gibi confeccionado com o 129 

patrocínio do FMDCA. No tocante a denúncia de exploração nos cemitérios a temática será pautada 130 

para próxima reunião ordinária da CEVISS, mas não podemos esquecer que também é uma questão 131 

de segurança pública e o entorno destas áreas. A Senhora Vice-Presidente Alessandra Franco declara 132 

que a SEPACOM tem como atribuição o apoio técnico aos Conselhos e desenvolve um trabalho de 133 

essencialidade com extrema dedicação, Aproveito para agradecer a equipe da SEPACOM aqui 134 

representados pela Senhora Taís Pereira Aguiar e pelo Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior. 135 

Consigna-se que fazem o acompanhamento diuturnamente dos trabalhos das Comissões e por vezes 136 

nos deparamos com pautas trazidas as assembleias que já foram encaminhados junto a Seção. O 137 

Senhor Presidente Edmir Santos nascimento corrobora que são servidores da maior competência e 138 

que desempenham um trabalho de excelência.  A Senhora Maria Izabel Calil Stamato (Universidade 139 

Católica de Santos – UNISANTOS) disponibiliza-se para representar o CMDCA nas reuniões de 140 

avaliação e monitoramento dos Plano CEVISS e analisa ser importante tanto a participação da 141 

universidade quanto dos aluno que virão a ser os novos profissionais. A Coordenadora da CEVISS 142 

ressalta que apenas questionou se a nota de repúdio havia sido encaminhada e que o tenta ao máximo 143 

agilizar os encaminhamento junto a SEPACOM para não trazer para esta seara e que tem muito apreço 144 

ao trabalho e aos servidores da seção. 3.3) Conselho Tutelar da Zona Central. A Conselheira Tutelar 145 

Senhora Luana Carolina Itagybe De Maria relata que continuam recebendo muitas FICAIs em 146 

desacordo com o que dispõe a resolução normativa é necessário a discussão deste fluxo com a escolas. 147 

3.4) Conselho Tutelar da Zona Leste. O Conselheiro Tutelar Senhor André Luiz de Barros Alves 148 

reforça o que foi dito e que sugere que seja dado conhecimento aos Conselheiros de Direitos do dia a 149 

dia do Conselho Tutelar sendo importante se preocupar com a carga horária e dia de realização dos 150 
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cursos. Temos um aumento dos atendimentos devido ao retorno das aulas, atendimentos de porta, 151 

denúncias, solicitações do Ministério Público e do Judiciário com tempo curtíssimo para 152 

cumprimento e com necessidade de diligências, reuniões com o Departamento de Articulação 153 

(DEARTI) e as que ele promove junto com as Secretarias, os casos recentes dos abrigos. São muitas 154 

reuniões, muitos trabalhos e ouvir que foi falta de conciliação nos sentimos desprivilegiados e parece 155 

que damos a mínima para o assunto. Por isso reforço o convite para o conhecimento do Conselho 156 

Tutelar e estamos a recepção de todos. Item quatro - Relatos das Câmaras Setoriais. 4.1) Câmara 157 

Financeira. O Senhor Claudio Oliveira (Associação Comercial de Santos - ACS) agradece o apoio 158 

que vem recebendo do DEARTI nos trabalhos afetas a Câmara, em especial, ao Senhor Robson Felix. 159 

Saldo atual em 30/09/2021: RS 3.628.889,42 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e 160 

oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Reserva de emergência: R$ 186.388, 96 (cento e 161 

oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). Saldo livre: R$ 162 

1.655.500,67 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos reais e sessenta e sete 163 

centavos). Está sendo formulada proposta para apresentação das prestações de contas e em breve será 164 

submetida a Diretoria Executiva para análise e contribuições. Também estamos debruçados nas 165 

questões afetas a arrecadação trabalhando metas e números para aumentar o valor da destinação, para 166 

tanto será realizada reunião com a Câmara de Relações Públicas para traçar estratégias. Em relação a 167 

Família Acolhedora já estamos alcançando o limite de repasse fazendo necessário a comunicação do 168 

Executivo para o aporte necessário. Friando que não houve nenhuma destinação por parte das 169 

empresas. A Senhora Thais Polydoro Ribeiro (Instituto Elos Brasil) informa que já existe um manual 170 

de prestação de contas elaborado de acordo com a legislação e que a proposta é uma complementação 171 

deste documento e com a aprovação do autor e da assembleia para que seja lançado como anexo dos 172 

próximos editais. Sugere o encaminhamento concomitante a Diretoria Executiva e a Secretaria de 173 

Finanças (SEFIN) para análise simultânea e após seguir para apreciação e deliberação em assembleia. 174 

4.2) Câmara de Legislação. A Senhora Primeira Secretária Claudia Diegues Krawczuk informa que 175 
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a nova Coordenadora da Câmara de Legislação é a Senhora Isabella Cristina Ferrão Batista (Ordem 176 

dos Advogados do Brasil - OAB), contudo, não o era quando da realização da reunião de Câmara e 177 

que os trabalhos foram na elaboração da resolução Normativa referente a Família Acolhedora, pauta 178 

da AGE de setembro. Item cinco - Devolutivas do Departamento de Articulação. A Senhora Vice-179 

Presidente passa a explanar sobre os seguintes itens: 5.1) Reunião com a Agência Metropolitana 180 

da Baixada Santista – AGEM BS. Realizada nova reunião com o Senhor Milton Gonçalves da Luz 181 

(Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM BS) e pautadas as questões referentes ao 182 

trabalho infantil de forma metropolitana, bem como, as questões do Instituto Médico Legal (IML). 183 

Aguardando devolutiva. 5.2) Programa Cuidar de quem cuida. Realizado mais um encontro com a 184 

participação de todos os Conselheiros Tutelares e vem gerando grandes avanços. Neste último 185 

encontro foram inseridos também os nossos servidores que também precisam de cuidados e foi 186 

realizado círculo restaurativo, O Senhor Wellington Araújo está a frente destes processos. 5.3) 187 

Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC). Realizada a primeira reunião de abertura do PPAC 188 

com a presença de todos os representantes da Comissão e estaremos respeitando o calendário proposto 189 

pela ABRINQ mas também estaremos realizando o monitoramento do programa visando o 190 

desenvolvimento das políticas públicas para elaboração de uma agenda propositiva de governança 191 

para a política da criança e do adolescente. 5.4) Orçamento Criança e Adolescente (OCA). 192 

Realizada a abertura do Comitê do Orçamento Criança e Adolescente na qual foram estabelecidas 193 

algumas metodologias, inclusive de monitoramento mensal a partir do próximo ano. Enfim 194 

poderemos colocar uma lupa no orçamento uma vez que as Secretarias estarão envolvidas com o OCA 195 

neste monitoramento mensal. 5.5) Comissão Primeira Infância. Estamos em tratativas no 196 

Departamento para início neste mês ou no seguinte dos trabalhos e também será realizada reunião de 197 

abertura para planejamento e metodologias. 5.6) Reuniões nível estratégico da prefeitura. Reuniões 198 

com o Secretariado para que possamos avançar nas políticas e sabemos que se não houver 199 

envolvimento para execução da política. 5.7) Reunião Diretoria Executiva e Conselhos Tutelares. 200 



 

 

9 

9 

Visando o estreitamento das relações para que a rede esteja cada vez mais integrada.  Item seis - 201 

Apresentação das percepções referentes ao processo de formação sobre violência sexual 202 

ministrado pelo SEDES SAPIENTIAE. A Senhora Ana Moura, representante do Centro de 203 

Referência às Vítimas de Violência (CNRVV) do Instituto Sedes Sapientiae, relata que o curso foi 204 

extremamente proveitoso em todos os sentidos. Foi muito bom para os professores devido a grande 205 

participação de vocês nas aulas e é notório que o conteúdo será proveitoso no dia a dia do trabalho de 206 

cada um dos participantes. Algumas considerações não posso deixar de fazer, as quais irão implicar 207 

diretamente no atendimento, dentre elas: o fato de nenhum Conselheiro Tutelar ter participado curso. 208 

Este é um ponto nevrálgico do curso que indica uma falta de articulação neste sentido, a falta de 209 

percepção dos Conselheiros Tutelares do quão importante é o papel deles e que a questão da violência 210 

é extremamente delicada e é preciso estar constantemente estar se atualizando, se capacitando. O 211 

Conselho Tutelar é a porta de entrada dos casos e se não houver uma boa acolhida podemos perde-212 

los e assim perpetuar a situação de violência em que as crianças e os adolescentes se encontram por 213 

não conseguirem acessar os serviços. Foi constatado o quanto vocês estão sobrecarregados de 214 

trabalho e quanto isto impossibilita um maior aproveitamento do curso. Muitos de vocês precisaram 215 

se ausentar das aulas para fazer atendimento e depois voltavam, perdendo conteúdo. Também é 216 

importante colocar que muitos se inscreveram e não participaram, tirando a oportunidade de outro e 217 

isso também impacta no planejamento do curso. O ponto forte é o entrosamento que vocês já possuem, 218 

um grupo extremamente ativo e articuladores e o quanto são comprometidos com o trabalho. O 219 

comprometimento e a seriedade no compromisso da profissão foram demonstrados pelo grupo ao 220 

longo de todo o curso. A Conselheira Tutelar Senhora Luana Carolina Itagybe De Maria refere que 221 

estes cursos não são feitos para quem trabalha, pois se dão no horário das 8h as 12h todas as segundas 222 

feiras por alguns meses. Os Conselheiros Tutelares não trabalham a distância, não estamos em casa, 223 

não temos como estar de plantão e parar de atender para participar de curso. Solicita que quando 224 

houver cursos de longa duração que sejam realizados em horários possíveis.  A Senhora Ana Moura 225 
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declara que esta é uma realidade, mas que acostumada a ministrar cursos pondera que as pessoas estão 226 

estafadas e que não participariam do curso fora do horário de trabalho. Sugere a adoção de estratégias, 227 

como por exemplo que um Conselheiro Tutelar participe e multiplique o conteúdo. De fato, não é 228 

possível que todos participem, mas há de se ter a representatividade. Não é uma crítica ao Conselho 229 

Tutelar e sim a falta de recursos humanos. A Senhora Francisca Rodrigues de Oliveira Pini 230 

(Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP) manifesta que é seu primeiro mandato neste 231 

Conselho e que desde o seu ingresso o Senhor Presidente Edmir Santos Nascimento fez a divulgação 232 

do curso e que infelizmente não pôde participar por que o mesmo já estava em andamento, Ressalta 233 

o quanto é a importante a capacitação permanente e que não faltou divulgação do curso como já citado 234 

anteriormente e também por parte do técnico da SEPACOM Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior. 235 

E por fim, enquanto Conselheira de Direitos, concorda com todo o exposto pela Senhora Ana Moura. 236 

A Senhora Aurora Fernandez Rodriguez (Fórum Regional de Trabalhadores/as do SUAS da Baixada 237 

Santista – FORTSUAS BS) concorda com as falas e sugere a continuação da atuação do cotidiano 238 

através de processo de supervisão. O Senhor Presidente agradece a participação da Senhora Ana 239 

Moura na nossa assembleia e ao CNRVV por todo o aprendizado de relevante importância para 240 

proteção de crianças e adolescentes. Item sete - Apresentação do Serviço de Acolhimento 241 

Institucional. O Senhor Rodrigo Salvador Lachi (Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS) 242 

agradece o convite e o espaço para apresentar um panorama dos Serviços de Acolhimento no 243 

município. O Senhor Filipe Augusto Rezende (SEDS) está como Coordenador da Proteção Social 244 

especial de Alta Complexidade que engloba os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, 245 

Repúblicas de Idosos, República de Jovens, Família Acolhedora, Apadrinhamento Afetivo e 246 

Residências Inclusivas. Aproveito para apresentar as duas Residências Inclusivas: “30 de Julho” com 247 

a faixa etária de 18 a 30 anos e a “Casa do Paraplégico” com a faixa etária acima de 30 anos. 248 

Possuímos três Repúblicas de Idosos: Bem Viver, Renascer e Vitória. Repúblicas de Jovens serviço 249 

complementar aos jovens egressos dos Serviços de Acolhimento Institucional com faixa etária de 18 250 
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a 21 anos de idade.  Serviço de Famílias Acolhedoras que teve um aumento de 200% (duzentos por 251 

cento) através de processo de ampla divulgação que vem sendo realizado. Contamos com 14 (catorze) 252 

famílias e temos 5 (cinco) aguardando habilitação. O Programa de Apadrinhamento Afetivo está 253 

sendo implantado este ano, a legislação está tramitando perante a Câmara Municipal e está em fase 254 

de implementação junto ao Judiciário atuando com casos pilotos. Por fim temos os serviços de 255 

acolhimento institucional que hoje somam 90 (noventa) vagas: Casa Vó Benedita, Casa da Criança, 256 

Educandário Anália Franco e o SEACOLHE CA acolhendo através de interdição judicial as crianças 257 

e adolescentes do Lar Santo Expedito. O acolhimento institucional funciona como uma casa e recebe 258 

no máximo 20 (vinte) crianças e para cada 10 (dez) crianças são necessários dois cuidadores e uma 259 

dupla técnica, psicólogo e assistente social, conforme dispõe a NOB/RH. Temos um número 260 

excedente de cuidadores e auxiliares para o bom desempenho dos trabalhos, além das equipes de 261 

alimentação e limpeza. Todos os meses são realizadas reuniões com as coordenações do serviços de 262 

acolhimento e transcritas em ata. No mês de junho recebemos denúncia de violação de direitos 263 

referente ao Lar Santo Expedito e de imediato foi marcada uma reunião dentro da Secretaria e de 264 

imediato foi levada as autoridades competentes Judiciário e Ministério Público e posteriormente o 265 

CMDCA e o CMAS.  Notificamos acerca dos casos e mantivemos o sigilo por tratar de processos em 266 

segredo de justiça. Foi chamada uma reunião extraordinária da Comissão de Monitoramento da SEDS 267 

para qual foi levada a denúncia e decidiu-se pela suspensão do Termo de Cooperação. Realizada 268 

audiência e decidiu-se pela intervenção judicial com o afastamento da entidade. A partir de então a 269 

guarda e a tutela dos acolhidos é passada para a SEACOLHE CA. Tenho tido muita parceria do 270 

Senhor Edmir Santos Nascimento e da Senhora Claudia Diegues Krawczuk que já passaram por 271 

outros processos de intervenção e tem um conhecimento muito vasto da política da criança e do 272 

adolescente e deixo aqui meu agradecimento pois o processo de intervenção é extremamente difícil e 273 

complicado. Remanejamos os funcionários com maior experiência, realizamos contratações de 274 

emergência. O trabalho está sendo executado diretamente ligado ao Judiciário e ao Ministério Público 275 
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e todas as nossas decisões são estudadas minuciosamente. Desde o momento da intervenção vem 276 

sendo realizado acompanhamento pelo CAPS Tô Ligado através de parceria com a Coordenação de 277 

Saúde Mental (SMS). Sobre o ocorrido no final de semana não posso deixar de lamentar a forma de 278 

abordagem pela mídia e prejudicam exclusivamente as crianças que estão sob este processo de 279 

intervenção. Em 60 (sessenta) dias de intervenção as mudanças junto a rede de serviços. Tudo o que 280 

ocorre é comunicado ao Judiciário acertos e falhas. Através das visitas de monitoramento técnico seja 281 

pelo Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, CMDCA, CMAS nação constataram nada de 282 

irregular até o recebimento da denúncia. Já efetuamos a mudança de endereço para proporcionar a 283 

segurança merecida pelos acolhidos. O Senhor Rodrigo Salvador Lachi (Secretaria de 284 

Desenvolvimento Social – SEDS) destaca que no primeiro de momento de intervenção dedica-se a a 285 

relação entre os cuidadores e acolhidos e após a relação entre os acolhidos. Desde o início do processo 286 

há o acompanhamento da equipe técnica do Judiciário. Estamos aguardando devolutiva do Judiciário 287 

quanto a consulta sobre quais pontos podem ser compartilhados com os Conselhos de Direitos. 288 

Independente do acesso ou não, podemos pleitear reunião com o Judiciário, CMAS e CMDCA. O 289 

equipamentos está aberto à visitação desde que observados os protocolos sanitários em virtude da 290 

Pandemia COVID-19 para apresentação do imóvel, da equipe e resposta aos questionamentos in loco. 291 

A Senhora Primeira Secretária Claudia Diegues Krawczuk consigna que desde o início deste processo 292 

o Senhor Rodrigo Salvador Lachi (SEDS) nos cientificou de todo o ocorrido dentro das possibilidades 293 

e guardado o segredo de justiça. Foi concedido espaço na Câmara de Legislação para os seus relatos 294 

ocasionando o processo de suspensão do registro perante este Conselho. Realizamos reunião com a 295 

Coordenadoria de Alta Complexidade ainda nesta semana e estamos caminhando juntos. Também 296 

aproveito para trazer a demanda para constituição de Comissão Conjunta com a CMAS que vem 297 

sendo discussão recorrente nestes espaços. O Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM) 298 

relata que muito se fala em entender o ocorrido, contudo, em sua concepção faz-se necessário é definir 299 

o que será feito deste ponto em diante. Sugere que o CMDCA e o CMAS apontem os procedimentos 300 
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necessários para os cuidados com os acolhidos. Elaboração de relatório conjunto CMDCA e CMAS 301 

para encaminhamento ao Ministério Público.  O Senhor Rodrigo Salvador Lachi (SEDS) informa que 302 

está sendo nomeada uma dupla de representantes pelo CMAS para acompanhamento da intervenção 303 

e o Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM) sugere a indicação de dois Conselheiros do 304 

CMDCA para composição de uma Comissão Conjunta. O Senhor Rodrigo Salvador Lachi (SEDS) 305 

relata que o intuito é que essas duplas adentrem o serviço e tragam as repostas pertinentes quanto a 306 

execução do serviço. O Senhor Presidente Edmir Santos Nascimento encaminha para a constituição 307 

da Comissão e pergunta se algum Conselheiro de Direitos se habilita. O Senhor Sérgio Roberto 308 

Rodrigues (Fórum Municipal da Criança e do Adolescente de Santos - FMCAS) refere que o sistema 309 

falhou e que isso não pode acontecer e de que forma a fiscalização está sendo realizada e como pode 310 

ser aprimorada. A Senhora Aurora Fernandez Rodriguez (Fórum Regional de Trabalhadores/as do 311 

SUAS da Baixada Santista – FORTSUAS BS) coloca que houve uma falha do sistema de proteção e 312 

que a mesma deve ser corrigida através de resolução normativa de ambos os Conselhos CMDCA e 313 

CMAS quanto ao monitoramento da política de acolhimento. E também qual a retaguarda que os 314 

Conselhos darão a equipe e as crianças. O processo de intervenção possui prazo e precisam ser 315 

definidas as ações do Poder Público. As Senhoras Claudia Diegues Krawczuk e Francisca Rodrigues 316 

de Oliveira Pini se habilitam para compor a Comissão. Não havendo objeções o Senhor Presidente 317 

Edmir  Santos Nascimento corrobora a indicação das referidas Conselheiras de Direitos e sugere que 318 

a Comissão se dedique também a elaboração de propostas  versando sobre o monitoramento dos 319 

serviços de acolhimento. O Senhor Filipe Augusto Rezende (SEDS) propõe o encaminhamento de 320 

nota de repúdio diante das matérias veiculadas referente ao ocorrido do serviço de acolhimento neste 321 

final de semana, inclusive, devido a quebra do sigilo que impõe novamente violência aos acolhidos e 322 

desestabilizou toda a equipe do serviço. O encaminhamento é aprovado pela Plenária. A Conselheira 323 

Tutelar Senhora Luana Carolina Itagybe De Maria solicita que a indignação com esta temática seja a 324 

mesma quando da exposição da instituição Conselho Tutelar que vem sendo atacado há tempo pelas 325 



 

 

14 

14 

mídias.   Item oito - Apreciação e Deliberação da solicitação de remanejamento de recursos do 326 

“Projeto Colibri”. O Senhor Claudia Oliveira (ACS) informa que o parecer da Câmara Financeira é 327 

que não nenhum problema quanto aos valores, porém, a forma como foi conduzido o pedido de 328 

gratificação não concordamos. Inicialmente a contratação dos colaboradores seria feita através de 329 

RPA e depois com início do processo passou a ser feita via MEI. E a solicitação que o valor 330 

remanescente seja convertido para pagamento de gratificação aos colabores. Tal pagamento não onera 331 

o projeto. O Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM) informa que foi realizado novo 332 

pedido através de reformulação da planilha de custos. Será realizada consulta a PROJUR uma vez 333 

que haverá alteração no cronograma de desembolso e para segurança jurídica da deliberação da 334 

plenária. Neste momento é importante deliberar se a assembleia está de acordo com o remanejamento 335 

do recurso. O Senhor Presidente Edmir Santos nascimento coloca a temática em votação e é aprovada 336 

por unanimidade condicionada ao parecer favorável da PROJUR. Item nove - Concessão do registro 337 

definitivo do “Centro Português”. Realizada visita formal, o espaço foi reformado e acessível. 338 

Realizam atividade de teatro e dança ligados a cultura portuguesa. O ato hoje é para formalizar a 339 

concessão do registro, uma vez que, devido a Pandemia havia sido concedido de forma provisória. 340 

Submetida a plenária foi aprovado por unanimidade. Item dez - Assuntos Gerais. O Senhor Sérgio 341 

Roberto Rodrigues (FMCAS) manifesta a importância dos dados levantados através do questionário 342 

Fala Família e considera importante o compartilhamento com os Conselheiros de Direitos. A Senhora 343 

Maria Isabel Calil Stamato (UNISANTOS) faz breve relato sobre os serviço PAI e que solicitou os 344 

dados para apresentação a este Conselho. Sem mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por 345 

encerrada a reunião às doze horas e vinte e nove minutos e eu, Claudia Diegues Krawczuk, Primeira 346 

Secretária, lavro a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Santos, 07 de 347 

outubro de 2021. 348 

 349 

EDMIR SANTOS NASCIMENTO          CLAUDIA DIEGUES KRAWCZUK                                

Presidente                                        1ª Secretária 
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Lista de Presença Assembleia Geral Ordinária - 07/10/2021 

 

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: Fábio de Abreu José – presente 

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT 

Titular: Cristina de Almeida Vida Madeira Costa – ausente 

Suplente: Kelly Galetto Montenegro Lopes Ferreira - presente 

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 – presente 

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 – ausente 

Suplente: Vivieide Pereira da Silva – presente 

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 
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Entidades de Atendimento Direto a Crianças de 0 a 6 anos 

Titular: Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC 

Daniela Sampaio Gamarra - 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 a 18 anos 

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

 Nathália Nogueira - ausente 

Suplente: Assistência a Infância de Santos Gota de Leite  

 Raquel Rollemberg - ausência justificada 

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

Titular: Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael 

 Igor Braga Perrone - ausência justificada 

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 - 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 - presente 

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 - presente 

Suplente: Associação Comercial de Santos 

Claudio Oliveira - presente 

Representantes de Organização de Pais 
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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 

Isabella Cristina Ferrão Batista - presente 

Suplente: Cruzada das Senhoras Católicas 

Clécia Maria Santos Franco - ausência justificada 

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 - ausente 

  

Representantes dos Conselhos Tutelares  

Zona Central: Luana Carolina Itagybe De Maria  

                         Fábio Melo Ribeiro dos Santos   

Zona Leste: Marcos da Costa Bento 

                     André Luiz de Barros Alves 

                     Daniella Croce Ruas Paulo 

Zona Noroeste: Renata Oliveira Santos Tavares Alberto   

 

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): Claudio Oliveira 

 

 

Convidados 

1) Wilmara Pereira – CREN 

2) Maria Eloisa Jacob Garcia Veraldo – Espro 

3) Fernanda S. Pereira - COARTI/DEARTI/SEGOV 

4) Raquel Cuellar - Serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes ASPPE 
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5) Rodrigo Salvador Lachi - DEPROS-E/SEDS 

6) Sandra Regina dos Santos - Gabinete Vereador Cacá Teixeira 

7) Leandro Lapetina Freire - Assistente Social - Equipe Vigilância Socioassistencial/SEDS 

8) Sérgio Roberto Rodrigues – FMCAS 

9) Viviane Costa Pinto - C.A.E. Lar Veneranda 

10) Juliana Vilar da Nóbrega Lafrontt – SEDS 

 


