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

(CMDCA) de Santos, realizada dia cinco de março de dois mil e vinte, início oito horas e trinta e um 2 

minutos nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada na Rua XV de Novembro, número 3 

cento e oitenta e três, Centro Histórico em Santos, São Paulo. Participantes: Verificar lista de presença, 4 

acostada a esta ata. Justificada as ausências dos representantes da Secretaria de Finanças e da Ordem dos 5 

Advogados do Brasil, iniciou-se  a reunião a senhora Presidente, Suzete Faustina dos Santos, 6 

cumprimentando os presentes e colocando em pauta o Item um - Apreciação e deliberação da Ata das 7 

Assembléias anteriores: Após a leitura das atas da AGO - 06/02/2020 e da AGE - 13/02/2020, ambas foram 8 

aprovadas e encaminhadas para surtirem os efeitos necessários. Os participantes da Assembléia solicitaram 9 

que as atas fossem enviadas não somente aos Conselheiros de Direitos, mas sim para todos os intressados  10 

que requisitassem,respeitando-se os principios da publicidade. Deliberou-se pela inclusão dos emails dos 11 

solicitantes no mailing do CMDCA, para que a ação possa ser efetivada. Item dois - Apreciação e 12 

Deliberação da Minuta do Fluxo para Serviço Especializado em Abordagem Social: Minuta com as 13 

devidas alterações e aprovada em anexo. Na data de 03/03/2020 foi protocolada neste Conselho a renúncia 14 

ao cargo de coordenadora da CMPETI da Sra. Maria Clara Castro Gonçalves devido à incompatibilidade de 15 

atuação frente ao novo local de trabalho. A representante da SEDS informa que a Sra. Marina Perez Peña 16 

assumirá as funções do CMPETI em substituição a mesma. Item três - Apreciação e Deliberação sobre a a 17 

revalidação dos registros das OSCs Seara de Jesus, Casa da Esperança, ESPRO e Ismênia de Jesus: 1) 18 

Seara de Jesus: Atualmente executa o Projeto Mercado de Trabalho que atende jovens de 16 a 18 anos 19 

através de trabalhos colaborativos e inserção no mercado de trabalho e adultos de 18 a 30 anos através de 20 

curso de qualificação voltado a  panificação. Realiza atendimento do público infantil ao adulto, assim como, 21 

presta orientação e encaminhamento ao mercado de trabalho. 2) Casa da Esperança: O Centro de 22 

Reabilitação de crianças de 0 a 18 anos possui atualmente 214 crianças em atendimento. O critério para 23 

inserção é a existência de laudo com o respectivo CID. Possui também o núcleo de mães “Sabor de 24 

Esperança” para fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 3) ESPRO: Socioaprendizagem 25 

conta com 106 jovens ativos e 12 vagas em aberto. No próximo mês de Maio serão disponibilizadas 30 vagas 26 

para a Oficina de Geração de Renda. 4) Ismênia de Jesus: Realiza atendimentos grupais e individuais para 27 

mais de 300 crianças de 1 a 5 anos e através do “Projeto Acolher” realiza o atendimento as famílias, além do 28 

atendimento dispensado a população de rua. Todos os registros foram revalidados. Item quatro - 29 

Apreciação e deliberação sobre a a manutenção da utilização dos materiais permanentes pela OSC 30 

“Gota de Leite”: Aprovado. Item cinco - Apreciação e Deliberação da Solicitação de Registro da OSC 31 

“Rede de Assistência Socioeducacional Cristã - RASC”: Através do Programa “Educando para a vida - 32 

Aprendiz” busca oferecer aos jovens e adolescentes uma oportunidade de inserção e integração ao mundo de 33 

trabalho. Atualmente validados pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, para oferecer cursos para o 34 

programa de aprendizagem em quatro áreas de atuação: bancário, administrativo, teleserviços, turismo e 35 

hotelaria. O pólo de aprendizagem em Santos está situado na Escola Borba Gato. Há seis vagas disponíveis 36 

no sistema bancário e se faz necessário o registro neste Conselho para início das atividades no município. A 37 
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sede localiza-se em Bauru e também possui filial em São Paulo. Registro concedido. Item seis - 38 

Constituição da Comissão para organização do evento do dia “12 de Julho”:Taís (DEARTI), Viviane 39 

(Associação Leda), Magali, Cristina, Rosana (SEDS) Tatiane e Sônia (Ismênia de Jesus), Letícia e Bianca 40 

(Conselho Tutelar), Nathália (CAMPS), Ane (ESPRO), Raquel (Gota de Leite), Adriana (APASEM), Nélia 41 

(SETTAPORT), Raquel (ASPPE). Cabe ressaltar que o valor do recurso aprovado para uso com o EURECA 42 

será utilizado nos eventos “30 anos do ECA” conforme já deliberado em Assembléia anteriormente. Item 43 

sete - Relatos da Diretoria Executiva: 1) Visitas aos Projetos financiados pelo FMDCA: não foram 44 

realizadas ante a falta de carro para as visitas no período noturno e em Caruara. Serão realizadas ainda neste 45 

mês. 2) Diagnóstico Criança: realizada reunião com Dirce Koga e com base nos dados a pesquisa partirá 46 

para os territórios. As reuniões se darão de 15 em 15 dias e a próxima está agendada para o dia 17/03. A 47 

SEDUC encontra-se sem representatividade neste momento. 3) Destinação Criança: A SECOM está 48 

elaborando mídia para email e whatsapp. Os sindicatos dos metalúrgicos, dos petroleiros e a OAB se 49 

propuseram a disparar material para os associadosporém, ainda não está liberada a geração de guia para 50 

pagamento online, sendo importante frisar que seguem as tratativas com a Caixa Econômica Federal  51 

finalizar tal ação. 4) NECA: o Projeto Escuta Especializada encontra-se na PROJUR, aguardando parecer. 5) 52 

Ausência dos Conselheiros de Direitos nas Câmaras Setoriais: será realizada reunião com os Presidentes 53 

das Entidades que compõem este Conselho para aproximação e sensibilização quanto a importância de 54 

participação direta nas Câmaras e demais atividades. Os demais itens discutidos na reunião desta Diretoria 55 

tornaram-se itens de pauta. Item oito - Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões: 56 

Monitoramento: O Plano SINASE está defasado e a Comissão está retomando as demandas. Será realizada 57 

reunião com as chefias de departamento para articulação com o SINASE e CMDCA. CEVISS: A partir deste 58 

mês as reuniões serão iniciadas às 8 horas para a realização de discussão com as entidades qualificadoras. 59 

Realizada visita ao Instituto da Mulher, contudo, somente com a presença da Coordenadora, a qual relata que 60 

isto prejudica e divide o olhar quanto a demanda. O acompanhamento psicológico não está ocorrendo no 61 

PAIVAS, bem como, não há sala adequada para a escuta de crianças e adolescentes. A defasagem de RH 62 

perdura há anos. Encaminhamento: realização de nova visita ao Instituto da Mulher juntamente com o 63 

técnico da SEPACOM  Assistente Social Wilson Carlos Bregochi  Jr e os Conselheiros de Direitos Edmir 64 

Nascimento e Claudia Diegues. E quanto as fichas de notificação se faz necessário desconstruir o 65 

pensamento que esta só cabe nos casos de abuso e/ou exploração sexual, sendo um importante instrumento 66 

de análise epara acompanhamento de casos diversos. Comissão Coordenadora Família Acolhedora: 67 

participação em reunião do Grupo Gestor para apresentação de possível família selecionada. CTZL: O Vice 68 

PresidenteDo CMDCA , Edmir Nascimento,  parabeniza a base pelo uso do SIPIA. Os Conselheiros 69 

Tutelares pleiteiam a aquisição de tablets para uso nos plantões noturnos para alimentação do SIPIA. Grupo 70 

de Estudos: análise das leis e documentação afetas ao CMDCA. Será publicado no Diário Oficial a 71 

composição, contudo, todos os interessados em participar são bem vindos. Item nove - Relatos da Câmaras 72 

Setoriais: Financeira: 1) Saldo Bancário em 29/02/2020 R$ 4.814.971,64. Montante Livre R$ 73 

3.378.851,25. 2) Nomeação da Comissão de Projetos e encaminhamento a Secretaria de Governo para 74 
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nomeação por Portaria. Relações Públicas: consulta quanto ao folder e demais mídias referentes ao 75 

Destinação Criança. Item dez - Assuntos Gerais: Emenda Vereador Geonísio Aguiar Boquinha: destina 76 

emenda parlamentar no montante de 10 mil reais para as campanhas permanentes do CMDCA. As faixas de 77 

campanha permanente de assuntos afetos ao CMDCA não precisarão ser retiradas de 10 em 10 dias, 78 

conforme disposto na Lei Municipal nº 1.081/2019 de 26/12/2019, pois foi do entendimento do órgão 79 

ficalizador que sendo campanha permanente não há porque serem retiradas no período em tela. Fórum 80 

Municipal da Criança e do Adolescente de Santos: Próxima reunião dia 09/03 às 19h30 na Estação da 81 

Cidadania. Pauta: Cortes no Bolsa Família e UTI Pediátrica do HGA. Centro Especializado de 82 

Atendimento as Vítimas de Violência Sexual do HGA: retomar as tratativas. Edital Aprendizagem: 83 

encontra-se em articulação com os locais para inserção dos jovens: SEDS - 3 jovens; SEGOV, SMS e 84 

SEGES - 2 jovens e SEDUC - 1 jovem. Previsão de início em 30 dias. Semana Mundial do Brincar: 23 a 85 

31/05/2020. No próximo dia 13/03 às 14h será realizada reunião no auditório da SEDUC para articulação das 86 

atividades a serem desenvolvidas. Sem mais nada a tratar, a senhora Presidente dá por encerrada a reunião e 87 

eu Claudia Diegues Krawczuk, primeira secretária lavro a presente ata que vai assinada por mim e pela 88 

senhora Presidente. 89 

 90 

SUZETE FAUSTINA DOS SANTOS     CLAUDIA DIEGUES KRAWCZUK 91 

                              Presidente                                   1ª Secretária  92 


