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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 quatro de maio de dois mil e dezessete, as oito e trinta horas nas 2 

dependências da Casa de Participação Comunitária, localizada na Avenida Rei Alberto Primeiro, número 3 

cento e dezenove, na Ponta da Praia, em Santos, São Paulo. Participantes: Verificação de presenças e 4 

justificativa de ausências conforme lista anexa.  Iniciada a reunião o senhor Presidente, Edmir Nascimento 5 

cumprimenta os presentes e coloca em pauta o item um: Apreciação e Deliberação da ata da Assembléia 6 

anterior; pergunta se todos tomaram conhecimento da mesma para deliberação. Com anuência de todos foi 7 

APROVADA. Prossegue e pede licença ao colegiado para inversão dos itens da pauta, passando ao 8 

cumprimento do item três: Apresentação da Pesquisa sobre a Primeira Infância realizada pela 9 

Universidade Paulista – UNIP; Convida a Senhora Professora Eva Mendes para apresentação, a senhora 10 

Eva cumprimenta os presentes e explica que a UNIP foi a proponente da pesquisa com parceria da 11 

Prefeitura Municipal de Santos – PMS e o patrocínio da Universidade Federal do Estado de São Paulo – 12 

UNIFESP, realizada pelas professoras Cristina Varanda (coordenadora da pesquisa de campo), professora 13 

Maria Cecília Souto Vidigal e Fernanda Dreux (fonoaudióloga). O objetivo maior da pesquisa é contribuir 14 

para a implantação de uma política pública de educação que identifique precocemente déficits de linguagem 15 

e dificuldades comportamentais para intervenção psicoeducativa para um melhor desenvolvimento 16 

acadêmico escolar e social. A pesquisa foi desenvolvida com a participação de alunos da educação infantil 17 

de quatro escolas da Rede Municipal de Ensino de Santos, divididos em dois grupos: experimental e 18 

controle. As crianças foram divididas em duas fases: pré-intervenção e intervenção, submetidos a uma 19 

avaliação comportamental por várias metodologias como Jogos Concretos, Jogo da Memória Sonoro, 20 

ASPA, Seqüência de Sons Verbais, Localização Sonora, Atividades com IPAD – Meu Tom( O Gato Falante), 21 

Talking Larry ( Pássaro Falante). Foram avaliados cento e setenta e oito crianças com idade média de três 22 

anos e sete meses. Percebem-se entre outras coisas que crianças que tem mais carência afetiva são as 23 

que mais precisam de intervenção; muitas vezes distúrbios auditivos central  afetam nos distúrbios de 24 

comportamento. Percebeu-se que a intervenção pode produzir maiores ganhos nas populações com os 25 

piores desempenhos em vocabulário auditivo e expressivo. Senhor presidente parabeniza e  agradece a 26 

exposição, informa que a pesquisa será parte integrante desta  ata e  sugere a senhora Eva, Presidente do 27 

Conselho Municipal de Educação, que façamos uma Resolução Normativa conjunta deliberando a 28 

implantação dessa política pública. Senhor Wellington  Araujo lembra que está sendo elaborado pela 29 

Comissão da Primeira Infância o Plano Municipal da Primeira Infância e que devemos incorporar a 30 

capacitação e formação dos professores nesse enfoque. Senhora Eva fala que será necessário a formação 31 

e capacitação de  uma equipe  itinerante de professores com conhecimento em outras áreas para que 32 

percebam e interpretem a aplicação dos testes e os resultados com propriedade de darem indicativos 33 

diferenciados em seus relatórios para o correto encaminhamento das  necessidades da criança. Após 34 

discussões ficou deliberado para Julho próximo, assembléia conjunta com o Conselho Municipal de 35 

Educação para definição da Resolução Normativa. Prossegue com o item quatro: Apresentação do 36 

Projeto Centro de Valorização da Vida nas Comunidades. Senhor Edmir convida o senhor Regis 37 

Campos, coordenador das ações comunitárias para expor o projeto, que cumprimenta os presentes e 38 

explica que  o Projeto do Centro de Valorização da Vida (CVV) é um projeto voluntário, que realiza reuniões 39 

com a comunidade quinzenalmente, apresenta áudios visuais com dinâmica de grupo dirigido  sobre temas 40 

variados. Nossa sede é na Estação da Cidadania. Quem quiser ser voluntário  é oferecido um curso de três 41 

meses no CVV de São Vicente, Rua do Colégio, cento e trinta, no centro. O próximo acontecerá dia oito 42 

próximo as noites e quem quiser solicitar a visita desse grupo em outras comunidades é só encaminhar 43 

email saovicente@cvv.org.br. Senhor presidente parabeniza e agradece a presença. Passa ao item dois: 44 

Relatos da Comissão Infanto Juvenil, Com a palavra  Matheus Andrade Vasconcelos França 45 

cumprimenta os presentes e informa que em reunião com o professor   João Bosco, Dirigente Regional de 46 

Ensino, conversou sobre a necessidade de inclusão da matéria Educação Financeira, onde ficou sinalizado 47 

a intenção de inclusão da matéria como tema transversal no Ensino Médio. Passa a palavra para Thayná 48 

Souza Andrade que informa que a Comissão  está trabalhando para a criação de  uma página no Facebook, 49 

e que também conseguimos um link no site do CMDCA no Portal dos Conselhos, para publicização de 50 

nossos atos. Senhor Edmir parabeniza e solicita que a Câmara de Relações Públicas, articule  com o Diário 51 

Oficial do Município matéria sobre a Comissão. Com anuência da Coordenadora da Câmara senhora 52 

Denise Pires assim ficou acertado. Senhor Geonísio Aguiar (Vereador  Boquinha) sugere que a Comissão 53 

se apresente na Câmara Jovem para unir forças e trabalho.  Prossegue com o item cinco: Informes sobre 54 

a situação de revalidação das Organizações da Sociedade Civil e da Administração Pública, senhor 55 

Wilson Bregochi, técnico desse conselho retifica a informação dada na última assembléia informando  que a 56 

Casa da Criança   está com a documentação correta. Informa também que a Diretoria Executiva deste 57 

conselho após analisar a denúncia recebida de que a  entidade  PROECO não  mais está realizando 58 

projetos, resolveu suspender seu registro até visita a entidade para averiguações, senhora Liana Aparecida 59 

Julião Pio do Carmo, conselheira representante da Secretaria Municipal de Educação corrobora e relata que 60 

quando era supervisora dessa Instituição nunca conseguiu fiscalizá-la por não achar aonde desenvolviam 61 
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suas atividades e que a explicação dos dirigentes era que o projeto era itinerante “Caravana da Proeco”. Sr 62 

Wilson  continua e relata o nome das Organizações da Sociedade Civil,  que após análise dos 63 

documentos foram revalidadas , a saber: Ação de Recuperação Social – ARS; Associação Brasileira de 64 

Educação e Cultura – ABEC; Associação Beneficiente Mãos Entrelaçadas; Associação Casa da Criança de 65 

Santos; Associação Civil Vidas Recicladas; Associação Comunidade de Mãos Dadas; Associação 66 

Equoterapia; Associação Espírita Seara de Jesus; Associação dos Ex-Alunos do Colégio Stella Maris; 67 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; Associação de Pais Pró Centro de Recuperação de 68 

Excepcionais – CEREX; Associação dos Portadores de Deficiência Mental – NAPNE, Associação dos 69 

Portadores de Paralisia Cerebral – APPC; Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação em 70 

DST/AIDS - ASPPE; Associação Social Sagrada Família; Assistência a Infância de Santos Gota de Leite; 71 

Assistência Social da Ponta da Praia; Casa Vó Benedita; Centro Espírita Beneficiente “30 de Julho”; Centro 72 

de Integração Empresa-Escola – CIEE; Comunidade Assitencial Espírita  “Lar Veneranda”; Clube do Choro; 73 

Cruzada das Senhoras Católicas; Educandário Anália Franco; Educandário Santista; Fundação Dom David; 74 

Fundação Educativa Albert Schweitzer; Fundação Projeto Pescar; Fundação SETTAPORT de 75 

Responsabilidade Social; Grupo Amigo do Lar Pobre; Instituto Arte no Dique; Instituto Evolução; Instituto 76 

Oficinas Querô; Lar Espírita Mensageiros da Luz; Lar das Moças Cegas; Lar Santo Expedito; Legião da Boa 77 

Vontade – LBV; Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo – NUREX; Organização 78 

Consciência pela Cidadania – CONCIDANIA; Projeto Cultura de Rua; Pró-Viver – Obras Sociais e 79 

Educacionais; Sociedade de Assistência a Infância Estrela Guia e Vitae Domini - Instituto Brasileiro de 80 

Desenvolvimento Social e as da Administração Pública, a saber: Secretarias Municipais de Assistência 81 

Social, Esporte e Cultura. Prosseguindo refere o nome das Organizações da Sociedade Civil e da 82 

Administração Pública que não solicitaram a revalidação: Assistência ao Menor Enfermo Mental – AMEM; 83 

Associação Maria Imaculada; Associação Poiesis; Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do 84 

Mar; Casa João Paulo II; Centro de Convivência Esperança e Vida – CCEV; Fundação IOSCHPE; LER – 85 

Centro de Leitura e Educação Rotary e das  Secretarias Municipais de Meio Ambiente; de Relações 86 

Institucionais e Cidadania; de Saúde; de Segurança e de Turismo. Deliberado o cancelamento dos 87 

registros das entidades que não fizeram a inscrição dos programas devendo  ser publicado no Diário 88 

Oficial  do Município e   notificado ao Ministério Público para providências Continuando passamos ao 89 

item seis da pauta: Apreciação e deliberação da utilização do saldo remanescente do Projeto 90 

Construindo Sonhos do Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social  do CAMPS, 91 

senhor Paulo Pain, coordenador da Câmara Financeira explica que a entidade solicita a utilização do saldo 92 

remanescente  dos projetos citados na pauta. Todos concordaram ficando deliberado a utilização do 93 

saldo de dois mil e dezesseis  em dois mil e dezessete. Prossegue com o item sete: Apreciação e 94 

Deliberação da Utilização do saldo remanescente do Projeto Esportivo e Educacional da Fundação 95 

SETTAPORT; senhor Paulo explica que a entidade pede a utilização do saldo remanescente do projeto. 96 

Todos concordam ficando deliberado a utilização do saldo em dois mil e dezessete. Item oito da 97 

pauta: Apreciação e Deliberação da utilização do saldo remanescente do Projeto Música e Cidadania 98 

do Clube do Choro de Santos; senhor Paulo explica que a entidade solicita a utilização do saldo 99 

remanescente do projeto em questão. Todos concordam ficando deliberado a utilização do saldo em 100 

dois mil e dezessete; Item nove da pauta: Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões, 101 

senhora Claudia Diegues, Coordenadora da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual 102 

Infanto Juvenil- CEVISS, informa que foi discutido na comissão a trágica informação de que o Programa de 103 

Profilaxia – PAIVAS da Secretaria Municipal de Saúde de Santos não está mais funcionando em razão  da 104 

aposentadoria do Médico e da Licença  saúde da enfermeira, vale lembrar que está no Fluxo da CEVISS e é 105 

uma Normativa do CMDCA. Edmir fala que infelizmente a Secretaria de Saúde desconsidera esse conselho, 106 

que por três vezes Já solicitou audiência com o Secretário e ele não nos atende. Após discussões ficou 107 

deliberado o encaminhamento da ausência do serviço ao Ministério Público para providências. 108 

Senhora Coordenadora continua e informa que no próximo mês será realizada uma reunião conjunta com a 109 

Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil – CMPETI, e que dia dezoito de maio próximo “Dia Nacional 110 

de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes – Tema desse ano 111 

ESQUECER É PERMITIR, LEMBRAR É COMBATER, acontecerá ações de panfletagem e  abordagem para 112 

conscientizar  a população sobre esse crime. A mobilização vai envolver diversas secretarias municipais, 113 

Organizações Sociais, a CEVISS, CMPETI, OAB. Com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 114 

Criança e do Adolescente- FMDCA foram confeccionados cerca de três mil itens, entre panfletos, colantes, 115 

imã de geladeira, e porta moeda. O material será distribuído, das quatorze as dezessete horas, na Praça 116 

Mauá, Estação da Cidadania, Terminal Rodoviário de Passageiros, Mercado Municipal, Radio Clube, 117 

Terminais Turísticos. O CAMPS promoverá palestra sobre o tema para os adolescentes assim como   o 118 

Conselho Regional de Enfermagem – COREN dentro  da Semana de Enfermagem  que será realizada no 119 

Teatro Coliseu para os profissionais  de saúde. Senhora Taís Pereira Aguiar relata que na Comissão de 120 

Mediação com os Conselhos Tutelares, foi relatado que outra  o SENAT não realiza a busca ativa, os 121 

adolescentes são encaminhados assim como seus familiares e infelizmente não comparecem e nada é feito, 122 
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Senhora Mariana Filgueiras, conselheira tutelar denuncia que o Serviço de Valorização da Criança- SVC, 123 

também não está mais atendendo casos de criança com distúrbios de comportamento, solicita  que 124 

providências sejam tomadas. Após discussões ficou Deliberado  encaminhamento de ofício a Secretaria 125 

Municipal de Saúde para informações de como está sendo feito o atendimento de crianças com 126 

distúrbios comportamentais. Taís informa que dia doze próximo está agendado  reunião com a 127 

Coordenadoria de Saúde Mental, CT, CMDCA e NAI para tratar de todas essas pendências. Senhora 128 

colaboradora Luci Freitas fala que existe um relatório elaborado pelo Conselho Municipal de Saúde, já 129 

encaminhado ao CMDCA que relata as violações desses serviços. Continua e informa que dia vinte quatro 130 

próximo terá uma Capacitação da Seção de Vigilância Epidemiológica – SEVIEP sobre o correto 131 

preenchimento e encaminhamento da Ficha de Notificação  de Violências, Senhora Bianca Aguiar, 132 

conselheira tutelar fala que infelizmente não há na cidade um programa para mães adolescentes e que isso 133 

é uma das causas da evasão escolar. Sugere que formemos uma subcomissão para discutir, elaborar e 134 

propor uma política voltada a essa questão.Todos concordam ficando composta a Subcomissão com os 135 

seguintes  conselheiros e colaboradores, Raquel Cuellar (ASPPE), Fernanda de Souza ( Pro Viver); Marcos 136 

dos Santos (SESEG); Maria Fernanda Cardozo (Mãos Entrelaçadas) e os membros da Diretoria Executiva, 137 

representante do Conselho Municipa da Juventude,Sets, com dia e horário a ser encaminhado  por email. 138 

Senhora Raquel Cuellar, coordenadora da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil- CMPETI, 139 

informa  que na reunião conjunta com a CEVISS também estarão presentes os membros do Grupo de 140 

Aprendizagem das Entidades Qualificadoras do Jovem Aprendiz e que mensalmente faremos  o 141 

monitoramento das crianças atendidas no programa. Senhora Viviane Pinto da Câmara de Planejamento, 142 

informa que debateram sobre o edital de visitas e chegaram a conclusão da necessidade de contratação de 143 

uma equipe técnica para esse fim; foi feita também uma primeira  análise da minuta do Certificado de 144 

Captação de Recursos – CDC onde alguns artigos  precisam ser melhor elaborados, encaminhamos para a 145 

análise das Câmaras de Legislação e Financeira para posterior apreciação da Diretoria Executiva e 146 

encaminhamento ao colegiado. Senhor Paulo Paim, Câmara Financeira, informa que existe no Fundo 147 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen te - FMDCA um total de três milhões e trinta e quatro mil 148 

reais, sendo hum milhão duzentos e vinte mil utilizados em Projetos financiados ( oitocentos e oitenta e três 149 

mil, a ser pago) e saldo de dois milhões cento e cinqüenta e um mil reais.Senhora Denise Pires , 150 

coordenadora da Câmara de Relações Públicas informa que estão trabalhando para o Evento Destinação 151 

Criança 2017. Senhora Sandra Santos,  da Câmara de Legislação informa que reavaliaram o 152 

instrumental de visitas. Item dez: Relatos da Diretoria Executiva; Senhor presidente informa que 153 

participou da reunião da Promotoria Comunitária na Vila dos Criadores junto com o senhor Promotor Doutor 154 

Carlos Alberto Carmello JR., e demais representantes do Governo para tratar de ações a serem 155 

desenvolvidas em razão da enorme vulnerabilidade de crianças e adolescentes,em exploração sexual, 156 

tráfico de drogas, entre outras violações. Determinou que elaborassem  um Plano de Ações envolvendo, 157 

Cultura, Esporte, Educação, e demais políticas a ser desenvolvido imediatamente nessa 158 

comunidade.Informa também que a Promotoria solicita informações sobre o acompanhamento das políticas 159 

de atendimento de crianças e adolescentes, bem como a relação nominal  dos casos com direitos violados 160 

ou ameaçados, sem atendimento ou com atendimento inadequado a CMPETI, Conselhos Tutelares e da 161 

Instituição Trinta de Julho.  Senhor Edmir informa que o Instrumental norteador de visita as entidades foi 162 

reavaliado pelas Câmaras de Planejamento e Legislação e encaminhado à Comissão de Monitoramento 163 

dos Planos Municipais para análise ou alterações  e posterior apresentação ao Colegiado. Informa também, 164 

que na próxima assembléia será pautado o destino do  ônibus da Associação Estrela Guia,e que os 165 

interessados elaborem projetos e encaminhem a este conselho para apreciação. Relata também, sobre o 166 

oficio recebido da Promotoria para informações de quanto reservamos de recursos do FMDCA para projeto 167 

específico para a Vila Pantanal. Senhor Leandro Lapetina, da Secretaria de Assistência Social sugere que 168 

façamos uma pesquisa com a população da Vila Pantanal bem como as ONGS que atuam lá  para 169 

sabermos as expectativas  da população para uma eficaz programação. Todos concordam ficando a ser 170 

deliberado esse assunto na próxima assembléia Assuntos Gerais; Senhora Adriana  Santos Silva expressa 171 

indignação e tristeza  pela  falta de consideração com os conselheiros dos Conselhos da Assistência Social, 172 

Criança e Adolescente, Pol´ticias sobre Drogas, Mulher, Idoso, Comissões de Enfrentamento a Exploração 173 

Sexual Infanto Juvenil, Erradicação do Trabalho Infantil, Primeira Infância, Monitoramento de Planos 174 

Municipais, que atuam nessa  casa há  desessete anos,  por parte da SERIC que arbitrariamente decidiu e 175 

simplesmente comunicou extra oficialmente a  mudança da Casa de Participação Comunitária para o Centro 176 

de Santos, sito à rua XV de Novembro, 183  sem ter conversado e ponderado com os devidos presidentes. 177 

Senhora Cláudia Diegues, coordenadora da Comissão de Enfrentamento da Violência Sexual - CEVISS 178 

concorda e fala que também ficou sabendo em outra  reunião  e que fora visitar o local achando-o 179 

inadequado quanto ao espaço, pois a Coordenadoria de Assistência, Defensoria e Orientação Jurídica - 180 

CADOJ funcionará no mesmo andar e, ainda  pois o órgão gestor (SERIC) dessas políticas (SERIC) 181 

funciona no mesmo prédio.Considera um retrocesso histórico em relação a conquista da sede de um 182 

espaço de participação da sociedade fora da administração pública, modelo para os municípios da região, 183 
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que após iniciativa do nosso município, adotaram a experiência exitosa nos municípios vizinhos. Senhora 184 

Regina Passos, presidente do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA fala que o mais 185 

grave é a imposição por parte do Gestor sem ao menos conversar  com os presidentes dos conselhos  e 186 

informá-los oficialmente, tudo feito a revelia, nada foi levado em consideração. Pergunto como realizaremos 187 

as reuniões do Fórum que acontecem a noite no centro da cidade? Falta de respeito vindo de uma pasta 188 

intitulada como Secretaria de Relações Institucionais e  Cidadania. Lamenta a ausência do Vice Presidente 189 

senhor Nicola Margiotta, Chefe de Departamento da Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania 190 

(SERIC) , para explicações. Senhora Luci Freitas colaboradora expressa indignação pela falta de diálogo do 191 

poder público, Departamento de Articulação  com os conselhos municipais. Senhor Leandro Lapetina, 192 

presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, informa que também, não foi consultado e nem  193 

comunicado oficialmente assim como a   Secretária  da Assistência Social, senhora Rosana Russo, que  se 194 

posicionou contrária a decisão. Acredito que o Controle Social (conselhos) não deve funcionar dentro de um 195 

órgão público, isso é incoerente e contraditório.Fizemos um abaixo assinado que encaminharemos ao 196 

senhor Prefeito. Senhor Wellington fala em nome da Seric que já há tratativas com a Ordem dos Advogados 197 

de Santos para que o CADOJ não fique nesse espaço.. Senhor Boquinha fala que certamente isso não 198 

funcionará a contento e se compromete a marcar reunião com o senhor Prefeito e os presidentes dos 199 

Conselhos para esclarecimentos. Senhor Edmir pergunta se os conselheiros concordam em participar de 200 

um abaixo assinado contrário a essa arbitrariedade. Todos concordam ficando deliberado o 201 

encaminhamento conjunto com o CMAS ao senhor Prefeito. Senhor Wellington Coordenador da 202 

Juventude informa que dia oito próximo será discutido no Conselho da Juventude o abuso do álcool por 203 

adolescentes  em alguns locais da cidade e solicita a presença de representantes desse conselho para 204 

corroborar com a reunião.Convida os presentes à participarem dia dezesseis próximo da Abertura do 205 

Projeto Formação de Educadores – Radio Jovem financiado pelo FMDCA. Sem mais nada a tratar o senhor 206 

presidente Edmir Nascimento dá por encerrada a reunião e eu Ana Lucia Rezende segunda secretária lavro 207 

e assino a presente ata em conjunto com o senhor presidente. 208 
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EDMIR SANTOS NASCIMENTO                          ANA LUCIA Rezende SANT'ANA 211 

Presidente                        2ª Secretária  212 
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