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

Adolescente (CMDCA) de Santos, realizada dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezessete, as 2 

oito e trinta horas nas dependências da Casa de Participação Comunitária, localizada na Rua XV de 3 

novembro, cento e oitenta e três em Santos, São Paulo. Participantes: Verificação de presenças e 4 

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

Nascimento cumprimenta os presentes e pede autorização a plenária para incluir como item de pauta o 6 

aporte de recursos da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL. Com anuência dos presentes o 7 

item de pauta foi incluído. Prossegue e explica que os itens um e dois da pauta serão discutidos 8 

conjuntamente em razão do tema, item um da pauta: Apreciação e Deliberação da minuta do Edital 9 

de Financiamento de Projetos apresentados pelas organizações sociais e da administração 10 

pública para concorrerem a recursos da ECOVIAs, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da 11 

Criança e do Adolescente-FMDCA; item dois da pauta: Discussão dos principais norteadores 12 

que devem embasar a construção e a execução dos projetos apresentados para concorrerem a 13 

recursos da ECOVIA, por meio do FMDCA, explica que a ECOVIA vai destinar recursos no valor 14 

estimado de R$. 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) para a realização de projetos no entorno 15 

de sua sede, nos bairros da Alemoa, Jardim São Manoel, Jardim Piratininga e Vila dos Criadores. É 16 

um investimento de risco, pois não se tem a garantia de que a empresa financiará parcial ou 17 

totalmente o projeto, mas caso o projeto seja financiado parcialmente o FMDCA financiará o restante. 18 

Para indicarmos um tema real para esse edital, seria necessário conversarmos com a comunidade, a 19 

fim de  sabermos  a real  situação e a expectativa da comunidade mas o tempo determinado pela 20 

empresa é curto, os projetos  devem ser encaminhado, até dia quinze de dezembro próximo. 21 

Baseados em dados dos serviços de janeiro a julho desse ano fizemos um levantamento e 22 

constatamos que o índice de vulnerabilidade é altíssimo assim como a evasão escolar, o trabalho 23 

infantil e a exploração sexual. Pensamos na realização de projetos de Geração de Renda com o intuito 24 

de criar uma Incubadora para melhoria da vida de cada um, pensamos também na necessidade de 25 

trabalharmos o Fortalecimento de Vínculos familiares e comunitários, pois a violência é grande 26 

naquela área. É preciso sermos criativos e realizarmos algo que realmente impacte a comunidade e 27 

motive a participação. Senhor Wilson Bregochi fala que devemos priorizar famílias com crianças e 28 

adolescentes em vulnerabilidade. Senhora Tais Aguiar fala que a real demanda das famílias mais 29 

vulneráveis estão nos Centro de Referência da Assistência Social, CRAS: Centro de Referência 30 

Especializado de Assistência Social, CREAS; Unidade Básica de Saúde, UBS; Escolas da região e 31 

Conselho Tutelar. Após a  apresentação a  Minuta  foi aprovada  e  os projetos deverão ser 32 

entregues até as 17h do dia oito de dezembro próximo. As Câmaras se reunirão dia onze de 33 

dezembro para apreciação dos projetos e dia treze de dezembro às oito horas faremos uma 34 

Assembléia a Extraordinária para deliberação com publicação dos aprovados dia quatorze de 35 

dezembro e envio á ECOVIA dia quinze de dezembro. Prosseguindo passamos ao item três da 36 

Pauta: Aporte de recursos da  Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL para o FMDCA. Senhor 37 

presidente explica que a empresa nos procurou com a proposta de destinar R$.50.0000,00 (cinqüenta 38 

mil reais) para realizarmos capacitações temáticas relativas a política de atendimento a criança e ao 39 

adolescente com os temas : Desenvolvimento Institucional dos Conselhos de Direitos, Gestão dos 40 

Fundos Municipais, Bases para elaboração da Política de Atendimento e Violação de Direitos para os 41 

atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente da Rede Metropolitana da 42 

Baixada Santista. Os eventos deverão ser realizados no primeiro semestre de dois mil e dezoito e no 43 

final do ano abrirão edital para realização de diagnóstico do município. Após discussões a plenária 44 

aprovou o recebimento do aporte financeiro da CPFL. Senhora Fernanda Souza pede a palavra e 45 

informa que o Instituto Criança é Vida oferece capacitação com os temas Criança é Vida- Bebês, 46 

Criança é Vida - Educação Sexual e Questões da Adolescência, com dia e horário a ser definido os 47 

interessados podem se inscrever pelo telefone 974213019 ou email fernandaastsocial@hotmail.com. 48 

Sem mais nada a tratar o senhor presidente Edmir Nascimento dá por encerrada a reunião e eu Ana 49 

Lucia Rezende segunda secretária lavro e assino a presente ata em conjunto com o senhor presidente 50 
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