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

Adolescente (CMDCA) de Santos, realizada dia cinco de abril de dois mil e dezoito, com início em 2 

segunda chamada as oito e trinta horas nas dependências da Casa de Participação Comunitária, 3 

situada na Rua Xv de Novembro numero cento e trinta e oito, Centro Histórico em Santos, São 4 

Paulo. Participantes: Verificação de presenças e justificativa de ausências conforme lista anexa.  5 

Iniciada a reunião o senhor Presidente, Edmir Nascimento cumprimenta os presentes e lamenta a 6 

ausência da Senhora Taís Pereira de Aguiar que foi prestar serviços em outra Secretaria. 7 

Prossegue e coloca em pauta o item um: Apreciação e Deliberação da Ata da Assembléia 8 

Anterior: Informa que a ata será apreciada na próxima assembléia. Passa para o item dois da 9 

pauta: Relatos da Diretoria Executiva: senhor Presidente relata os assuntos tratados:  10 

Publicação da Resolução Normativa (RN), que dispõe sobre o cancelamento do registro da 11 

PROECO; Publicação da RN que dispõe sobre a revisão e atualização do Plano de Enfrentamento 12 

a Violência Sexual Infanto Juvenil; Expedição de ofícios : ao Conselho Nacional ( CONANDA) E 13 

Estadual (CONDECA) sobre o evento ocorrido em Santos  : Primeiro Fórum de Discussão sobre 14 

Exploração Sexual Infanto Juvenil, sem o conhecimento desse Órgão;  ao Chefe de Fiscalização 15 

do Trabalho e Emprego de Santos acerca das denuncias recebidas sobre empresas do município 16 

que não estão cumprindo  as cotas de jovem aprendiz ;a Secretaria Municipal de Educação 17 

(SEDUC) sobre a questão da transição das crianças e adolescentes das quintas e sextas séries 18 

das UMES Santista e José Bonifácio ocorrida no final de 2017; ao DEINTER solicitando 19 

informações sobre o número de boletins de ocorrência gerados pela prática ou suspeita de ato 20 

infracional  praticados por adolescentes; a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) solicitando 21 

informações sobre a atual situação do atendimento oferecido pelo Programa de Atendimento a 22 

Vítimas de Violência Sexual (PAIVAS);ao Lar Santo Expedito solicitando as adequações 23 

apontadas no relatório de visitas deste órgão num prazo de quinze dias sob pena de 24 

cancelamento de registro.  Prossegue e Relata o que observou na visita que fez ontem, nas 25 

escolas de Caruara, que estão em péssimo estado e também que a biblioteca estava fechada em 26 

todo o período que lá estávamos das nove às quinze horas. Senhora Rose Gama, conselheira 27 

Tutelar relata que infelizmente a situação das crianças e dos adolescentes da área continental é 28 

bem prejudicada, o Programa Escola Total deixa muito a desejar, não há muitas atividades e por 29 

isso poucas crianças fazem parte do Programa. Após debates deliberamos pelo encaminhamento 30 

de ofícios: a  Secretaria de Educação solicitando explicações sobre a situação da escola de 31 

Caruara; ofício ao Conselho Municipal de Educação (CME), órgão fiscalizador e de 32 

acompanhamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da 33 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)  informando a situação da escola de 34 

Caruara; ofício a Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) solicitando explicações sobre o 35 

fechamento da Biblioteca Municipal de Caruara. Senhor Edmir informa que fará relatório da 36 

visita e entregará a esse órgão. Prossegue com o item três da pauta: Relatos dos Conselhos e 37 

Comissões: senhora Rose, relata que no Centro de Atendimento Psico Social Álcool e Drogas 38 

Infanto Juvenil (CAPS ADIJ) não tem psiquiatra infantil e que as crianças e adolescentes com 39 

problemas de saúde mental são encaminhados as Unidades Básicas de Saúde (UBS) que não 40 

tem especificidade para o atendimento e que na reunião de mediação ficou acertado que o 41 

CMDCA fará reunião com o Coordenador de Saúde Mental e com a Coordenação do Programa 42 

Saúde na Escola (PSE) para ajustar essas pendências. Informa também que em reunião com o 43 

colegiado dos CTS resolvemos que representaremos o Serviço de Saúde Mental do Município ao 44 

Ministério Público. Senhora Márcia  do Centro de Referencia Especializado da Zona Noroeste 45 

(CREAS) relata que no CAPS ADIJ não há segurança nenhuma e que os funcionários já fizeram 46 

um manifesto porque tem medo de trabalhar lá. Senhora Andrea do CEREX relata que na reunião 47 

do Conselho Municipal de Saúde o problema foi aventado e que o Secretario Municipal de Saúde 48 

se comprometeu em falar pessoalmente com o Secretario Municipal de Segurança para 49 

providências. Deliberado ofício a Secretaria Municipal de Segurança sobre essa 50 

problemática no CAPS ADIJ. Senhora Claudia Diegues, Coordenadora da CEVISS, informa que 51 

foi criado um grupo de trabalho e estudo para o Fluxo de Atendimento a Crianças e Adolescentes 52 

vítimas de Violência Sexual. Faremos uma análise criteriosa nas etapas do fluxo, visitaremos os 53 

serviços para estreitar relações e conceitos para que realmente o fluxo funcione de forma 54 

adequada.  A primeira reunião acontecerá dia dezesseis próximo as quatorze horas nessa casa, 55 
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convidaremos a SEDES, SEDUC, Delegacia da Mulher (DDM), Conselho Regional de Psicologia 56 

(CRP), Ordem dos Advogados de Santos (OAB), Defensoria Pública, CAPS, PAIVAS, MP, CTS, 57 

CREAS, Poder Judiciário, CMAS, COMMULHER. E para o segundo semestre estamos 58 

programando um Seminário abrangendo todas as formas de Violência Sexual incluindo a Lei 59 

13431/ 2017. Senhor Edmir informa que haverá capacitação sobre a Lei 13431/2017 que dispõe 60 

sobre a escuta especializada e o Depoimento Especial em rede, Programa Prefeito Amigo da 61 

Criança ( PPAC) dia doze próximo as dez horas  via YOTUBE. Senhora Daniela Stazack, 62 

disponibiliza espaço do CRP, localizado na rua Cesário Bastos, 26, para encontros  do grupo de 63 

trabalho e informa  que há núcleos de discussão sobre essa temática  no CRP e comunica que o 64 

órgão é  contrario a essa lei, pois fere o código de ética do Psicólogo e do Assistente Social e que 65 

apoiaram o ato público que ocorreu na porta do Fórum de Santos contra as capacitações 66 

obrigatórias que vem acontecendo aos funcionários. Claudia fala também sobre a Reunião 67 

Metropolitana dos CMDCAS que ocorreu em São Vicente mês passado  onde foi discutido  a 68 

lamentável forma de como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ( PETI)  vem  69 

acontecendo na baixada, onde se quer  àquela criança em trabalho visual ( nas ruas)são de fato 70 

atendidas  imaginem aquelas em trabalho invisível( tráfico, exploração, domestico). A próxima 71 

reunião metropolitana será dia vinte e três próximo em Bertioga, onde a discussão sobre o PETI 72 

continuará. Informa também que hoje a tarde, iremos  a São Vicente para conversar com os 73 

responsáveis do Bloco Eureca para ver como funciona. Senhora Adriana Jandelli sugere que 74 

convide  representantes da ONG Mão Entrelaçadas para participar dessa reunião. Senhora 75 

Claudia informa que precisa de condução para ir nessas reuniões, mas que infelizmente isso não 76 

vêem ocorrendo. Senhora Suzete Faustino diz que está complicado essa questão de carro, 77 

estamos com escassez de recursos   para a diária dos motoristas. Senhora Cláudia fala que é 78 

preciso equacionar  essa situação, pois nem todos possuem condições de se deslocar com seus 79 

próprios recursos. Senhora Luci Freitas colaboradora constata  que infelizmente a criança e o 80 

adolescente não é prioridade desse município e que a condução tem e deve ser garantida para 81 

que não desestimule a participação de pessoas comprometidas com a causa. Todos 82 

concordam.Senhor Wellinton Araújo presidente da Câmara dos Direitos Humanos do CONDESB 83 

sugere que a questão do PETI seja levada como pauta de discussão ao Conselho. Tosos 84 

concordam Continuando com o item quatro da pauta Relato das Câmaras Setoriais: Senhor 85 

Paulo Pain, da Câmara Financeira informa que em março temos um saldo aplicado de Três 86 

milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos. Com 87 

saldo  a pagar de: Hum milhão, quinhentos e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e 88 

dois centavos. Com saldo comprometido com o Plano Anual de Ação de Hum milhão e quarenta 89 

mil reais. Ficando com  saldo livre de  Hum milhão, cento e cinqüenta e cinco mil, trezentos e 90 

cinco reais e noventa e quatro centavos.Senhora Ana Lucia Rezende informa que a Câmara de 91 

Planejamento discutiu os assuntos que são os itens de pauta dessa assembléia.Senhora Adriana, 92 

da Câmara de Legislação informa que finalizaram a minuta da Comissão Municipal Infanto Juvenil 93 

( CMIJ) encaminhada para apreciação das demais câmaras setoriais, diretoria executiva e 94 

deliberação em  assembléia posterior. Senhora Kelly Leal da Câmara de Relações Públicas 95 

informa que foi realizada reunião com a representante do Jornal A Tribuna senhora Arminda  96 

Augusto, que se mostrou muito parceira na divulgação, publicização e veiculação da nossa 97 

proposta de  criação de um selo ou prêmio  que determine a Empresa  como Amiga do Jovem 98 

Aprendiz a fim de estimular  essa prática. Falamos também sobre apoiar a Campanha da 99 

Destinação Criança direta em destinar 3% do Imposto devido. Prosseguimos com o item cinco da 100 

pauta: Informes sobre a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 101 

Adolescente,Senhor  Wilson Bregotti informa que   o tema  que será “Diversidade”e apresenta o 102 

cronograma. Após discussões deliberamos pela contratação de uma empresa para a 103 

realização da Conferência. A Comissão apreciará as necessidades específicas para a 104 

contratação dessa Empresa. Item seis da pauta: Apreciação e Deliberação do objeto do Edital 105 

para a Região Central do Município; senhor Wilson explica que  a Câmara de Planejamento 106 

discutiu sobre  que projetos realmente farão a diferença para a região do Centro da cidade. Como 107 

planejar projetos com duração de um ano que tragam impacto positivo, então pensamos  em três 108 

vertentes:   capacitação de jovens  em Cursos com certificação;  fortalecimento pessoal  do Jovem 109 

com profissionais de psicologia ( terapias) e articulação entre  o jovem  aprendiz e o mundo do 110 
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trabalho(inclusão dos jovens em empregos)  com um profissional específico para isso .Após 111 

discussões concluímos  que essa proposta não está de acordo com a proposta do Termo de 112 

Ajuste de Conduta ( TAC) sobre Exploração Sexual e que a necessidade maior é a utilização dos 113 

recursos do fundo para esse fim.E deliberamos pela realização de uma Assembléia Geral 114 

Extraordinária para definição desse Edital.Continuamos com o item sete da pauta 115 

Apresentação do Projeto Meu Ambiente da Associação Lêda Mascarenhas de Queiróz:  116 

Senhor Edmir explica que o projeto nasceu de uma demanda do CMDCA e convida as senhoras 117 

Adriana  e Luciana idealizadoras e realizadoras do Projeto para explanação. Senhora Adriana 118 

explica que a associação Lêda é uma organização muito pequena de cunho educacional  que 119 

trabalha de forma criativa com poucos recursos. Senhora Luciana relata que o Projeto Piloto 120 

realizado na Estadual Francisco Meira e tem como objetivo reforçar a importância da 121 

conscientização da defesa e preservação do meio ambiente na cidade de Santos a partir de uma 122 

visão socioambiental. Contou com a participação de 25 alunos com faixa etária entre 11 a 14 123 

anos, sendo que oito apresentaram interesse em participar de cursos de inglês. Vale ressaltar que 124 

a Organização Social desenvolve suas atividades sem recursos financeiros provenientes do Poder 125 

Executivo e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e realizou a 126 

apresentação no intuito de permitir que outras organizações repliquem a metodologia. Dia 127 

quatorze próximo faremos na escola Alzira Litz. O Projeto é muito bem aceito pelos adolescentes 128 

o entrave maior é a dificuldade de encontrarmos monitores voluntários. Estamos em negociação 129 

com a UNIFESP para que esse projeto seja considerado  estágio para alguns anos. Senhor Edmir 130 

agradece a iniciativa da Associação LEDA. Prossegue com o item oito da pauta: Deliberação da 131 

proposta de alteração da composição do CMDCA, senhor presidente explica que na reforma 132 

administrativa do executivo precisamos ajustar a nomenclatura das secretarias nesse conselho. 133 

Após discussões deliberamos: Departamento de Assistência Social e Departamento de 134 

Cidadania. Continua com o item nove da pauta: Deliberação da revalidação dos registros das 135 

Organizações Sociais: Centro de Aprendizagem, Mobilização Profissional e Social (CAMPS) 136 

e Projeto Esculpir; após esclarecimentos foi deliberado pela revalidação de registro do 137 

CAMPS e discussão do projeto Esculpir para a próxima assembléia. Senhor presidente fala 138 

que o item dez da pauta: Deliberação de recursos do FMDCA para o custeio da participação 139 

dos representantes do CMDCA no Seminário Regional do Programa Prefeito Amigo da 140 

Criança. será discutido em assembléia  mais próxima do evento. Assuntos Gerais: senhora 141 

Claudia fala que é preciso realizar reunião da Corregedoria para analisarmos quatro processos. 142 

Senhor Edmir solicita ao senhor Fabrício, do Departamento de Articulação, a convocação dos 143 

corregedores para reunião o mais breve possível. Senhora Valeria Gallotti informa que recebemos 144 

convite da OAB para participar do Seminário de Alienação Parental,dia vinte e quatro de abril 145 

próximo das nove as doze horas no Teatro Guarany.Senhora Luci  reforça que o Centro de Cultura 146 

Rui Ribeiro Couto anda não está funcionando e que há emergência de atividades para as crianças 147 

e adolescente da Vila Nova,Paquetá.Senhora Luana NG assessora do vereador Bruno Orlandi 148 

comunica que será instaurada a Comissão de Vereadores para tratar sobre a Violência e 149 

Exploração Sexual a fim de traçar ações de enfrentamento.Senhor presidente solicita que seja 150 

incluída a discussão do tema Trabalho Infantil.Sem mais nada a tratar o senhor presidente Edmir 151 

Nascimento dá por encerrada a reunião e eu Ana Lucia Rezende, segunda secretária, lavro a 152 

presente ata que vai assinada por mim e pelo senhor presidente. 153 
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