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

CMDCA. Realizada ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e dezoito, com início em segunda chamada 2 

ás nove horas na Casa de Participação Comunitária, situada na Rua XV de novembro, nº183 – Centro 3 

Histórico de Santos. Item 1. Apreciação e Deliberação da ata da Assembleia anterior - O senhor 4 

Presidente, Edmir Nascimento cumprimenta os presentes e pergunta se todos tomaram conhecimento da 5 

mesma para deliberação. Com anuência de todos foi APROVADA com as ressalvas a serem corrigidas. 6 

Item 2 – Relatos da Diretoria Executiva – Reunião realizada no dia 26 de maio as 9h30 nesta Casa, com 7 

as seguintes pautas: apresentação dos dados das visitas  nos equipamentos da Saúde Mental realizadas 8 

pela Comissão de Monitoramento, enviado ofício à Saúde com o relatório elaborado pelos membros da 9 

Comissão.Sobre oficio do Promotor perguntando se atualmente existe projetos e ou  atividades esportivas, 10 

de lazer e cultura  sendo realizadas na Vila dos Criadores, como encaminhamento, será enviado ofício Às 11 

Secretarias de Esporte e Cultura para levantamento das informações e posterior retorno ao Promotor; sobre 12 

o SIPIA, será reenviado oficio ao Ministério Público para apurar o cumprimento da Comunicação feita 13 

anteriormente; sobre o oficio do Promotor a respeito da implementação pelo município de melhorias no 14 

atendimento da Saúde Mental de crianças e adolescentes com a criança de Centro de Atenção Psicossocial 15 

ADII ( álcool e drogas), definiu-se por encaminhar cópia do relatório das visitas aos equipamentos de Saúde 16 

Metal pela Comissão de Monitoramento, oficio resposta do Hospital Guilherme Álvaro novamente 17 

respondendo que o Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental – PAI Baixada Santista no exercício 18 

2016/2017, não realizou internações de pacientes gestantes usuárias de álcool, crack e outras drogas, 19 

encaminhadas pelo município de Santos, como encaminhamento, será enviado  ofício resposta do CMDCA 20 

acompanhado da gravação da audiência pública, onde o DR. Sidney Gaspar ( gerente médico que assina o 21 

oficio resposta do HGA) com relatos que nesse mesmo período 18 gestantes de Santos foram atendidas no 22 

PAI; sobre a solicitação do Clube do Choro para ficar com os equipamentos do Projeto Música e Cidadania, 23 

com aprovação da solicitação pelos conselheiros presentes na assembleia; apreciação da minuta de RN da 24 

Comissão Infanto Juvenil do CMDCA; sobre a visita realizada ao Lar Santo Expedido, a instituição enviou 25 

ofício solicitando prazo de 90 dias para adequação das necessidades apontadas por este Conselho;  a 26 

respeito do oficio enviado ao Secretário de Educação Carlos Motta sobre a transição de alunos do Ensino 27 

Fundamental I ao Fundamental II,  a Seduc retornou informando que de 190 alunos a serem encaminhados 28 

ao Fund. II  a UME Avelino terá condições de ofertar apenas  90 vagas e que não terá condições de 29 

assimiliar /atender toda a demanda advinda das UMES Colégio Santista e José Bonifácio; sobre o ofício 30 

enviado Às Seduc/DEPED  sobre o número de crianças de zero a cinco anos com deficiência atendidas 31 

pela rede subvencionada, o DEPED informou que na rede direta são 206 crianças/alunos, mas que 32 

SEDESB não tem acesso aos dados das subvencionadas, que ao toda são 37 entidades de atendimento à 33 

Educação Infantil no munícipio de Santos e que em uma pesquisa quantitativa realizada com essas 34 

entidades, 26 responderam que atendem 34 alunos laudados e 33 alunos em avaliação, como 35 

encaminhamento, o CMDCA oficiará novamente o representante da Seduc, solicitando maiores 36 

informações sobre o atendimento das subvencionadas; sobre a migração dos dados da FICAI, o Dearti 37 

encaminhou a este Conselho os dados da FICAI-Web; sobre o caso do adolescente que esteve no CMDCA 38 

para denunciar a falta de políticas públicas na região do Caruara, o CMDCA irá encaminhar  a solicitação 39 

apresentada pelo adolescente e retornará para que o documento apresentado seja anexado ao abaixo 40 

assinado; sobre oficio da Secretaria de Comunicação.   Item 3 - Relatos dos representantes dos 41 

Conselhos e Comissões – Relatos da Comissão de Mediação da ZN- CT Roselaine inicia os reatos com a 42 

informações sobre a capacitação que foi realizada recentemente contemplou os Conselheiros de Direitos, 43 

mas não atendeu às necessidade dos CT, por exemplo capacitação sobre as atribuições dos CT, a esse 44 

respeito informa que os Conselheiros Tutelares irão propor temas para serem abordados nas capacitações; 45 

a respeito da criação da Terapia Familia, os CT insistem e defendem a sua importância como recurso no 46 

atendimento das famílias de crianças  adolescentes; sobre a audiência pública referente a FICAI, CT 47 

Roselaine relata que já levantou todos os dados solicitados ao CT, que escolas ligam para o CT sobre 48 

alunos infrequentes; que a Ficai possui campos com informações incompletas ( pontilhos , duplicações), CT 49 

Jean reforça que os campos não preenchidos e ou com dados incompletos dificultam a realização da busca 50 

ativa. Sra. Sandra ressalta que a RN que criou a FICAI foi feita em conjunto com a Seduc e que todos 51 

sabem que seu preenchimento é obrigatório, e que trata-se de uma medida protetiva e não punitiva. A esse 52 

respeito Sra. Suzete Faustina informa que enviará oficio ao Secretário de Educação Carlos Mota e que se 53 

dispõe a reunir com os diretores de todas as escolas para esclarecer as inconsistências da FICAI.CT 54 

Roselaine relembra o Projeto Colibri que foca na busca ativa de alunos evadidos, informa ainda que o CT 55 

solicitou ao NAI que retornem e-mails com as respostas sobre a localização dos adolescentes e os serviços 56 

que estão atendendo esses adolescentes, e que o CT não recebeu retorno do NAI. Conselheira Andrea, 57 

representante da Seduc sugere que haja uma capacitação com as supervisoras de Educação. A respeito da 58 

busca ativa, Sra, Regina cita que nesta casa foi aprovado em outubro de 2017 foi aprovado o recurso para 59 

a capacitação dos CT, que o dinheiro já está empenhado e que não compreende porque até o momento 60 
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não foi realizada. O CT Mário, relata que na rede estadual a situação da FICAI é ainda pior, Sr. Edmir 61 

relembra que o projeto Colibri prevê a busca ativa tanto na rede pública municipal quanto na estadual. Sra. 62 

Suzete reforça a importância do preenchimento correto da FICA e está a disposição para esclarecer todas 63 

as dúvidas quanto ao seu preenchimento. Reforça com as supervisoras Andrea e Cristiane presentes que 64 

esta Casa está a disposição para sanar todas as dúvidas. Ainda sobre a FICAI, a Conselheira Cristiane 65 

(Seduc) alega que é uma Ficha burocrática e demorada, e que os Orientadores Educacionais precisam de 66 

tempo para preenchê-la, que eles têm muitas demandas internas, o que dificulta seu preenchimento 67 

adequado, sugere que seja um instrumento mais simples e ágil. Sr. Edmir esclarece que é necessário ir até 68 

casa do aluno evadido, fazer uma busca ativa, afetiva e efetiva. Sobre o status dos projetos que foram 69 

aprovados no CMDCA (entre eles o Colibri), Sra. Regina Passos sugere encaminhar oficio ao DERAT. Sra. 70 

Suzete informa que o Departamento está tentando liberar todos de uma vez. Sr. Edmir sugere enviar oficio 71 

numerado ao Chefe do DERAT Sr. Silvio Lacon para que responda pela demora sobre a demora na 72 

liberação dos projetos. Item 4 - Relatos das Câmaras Setoriais – Sobre a CEVISS, Sra. Claudia Diegues 73 

informa que em abril não houve reunião, mas a Comissão participou de uma reunião por vídeo conferência 74 

promovida pela Fundação Abrinq sobre a criação de uma Centro Integrado para atendimento de crianças e 75 

adolescentes vítimas de violência sexual, com a presença de Conselheiros Tutelares, do poder judiciário, 76 

da Delegada Dra. Fernanda da Delegacia da Mulher, da Defensoria Pública, da Polícia Militar, entre outros 77 

e como encaminhamento foi criado um grupo de trabalho para acompanhar a realização dos tramites da 78 

criação do equipamento e que a primeira reunião foi no dia 16 de maio com cobertura do DO. Finaliza 79 

informando que a próxima reunião do grupo de trabalho será no dia 23/5. Item 5 – Informes da XI 80 

Conferência Municipal - Sra. Sandra informa que na última AGO não ficou definido se a Conferência 81 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente seria feita pelo Município e em reunião com a comissão 82 

definiu-se por contatar no SENAC para que apresentem orçamento para realização da Conferencia sendo o 83 

pagamento feito com recursos do CMDCA e informa que o Dr. Jorge disponibilizou para a comissão o 84 

documento base do CONANDA sobre as Conferencias dos Direitos da Criança e do Adolescente para 85 

estudo. Item 6 –  Informes do 1º encontro da Capacitação para conselheiros de direitos promovida 86 

pelo CMDCA/CPFL -  Sr. Wilson lamenta a baixa participação dos Conselheiros de Santos e reforça que 87 

seria preciso mais tempo para estudo e discussão, destacando que na segunda e terça feiras, a 88 

capacitação foi sobre licitação e marco regulatório, finaliza destacando as ausências de Mongaguá e 89 

Peruíbe e a falta de educação dos participantes em relação à limpeza e cuidado com o local onde ocorreu a 90 

capacitação. A colaboradora Luci informa que muitas pessoas procuraram o seu material e que Santos está 91 

á frente de muitos municípios, destaca o uso abusivo do celular durante a capacitação, que essa conduta é 92 

um desrespeito aos demais participantes e aos palestrantes. Conselheira Fernanda (Proviver) destaca o 93 

número reduzido de Conselheiros de Santos. A esse respeito, Sra. Suzete ressalta que algo que precisa ser 94 

revisto e verificado, e que ofícios já foram enviados aos Secretários Municipais para solicitar a revisão dos 95 

participantes, e que foi feita uma força tarefa para cobrar os órgãos do Governo. Sr. Edmir reforça a 96 

prioridade absoluta da criança e do adolescente é função dos Conselheiros de Direitos e Tutelares. Item 7 – 97 

Informes do Plano Municipal da 1ª Infância -  Sr. Wellington informa que no dia nove de maio acontecerá 98 

a Audiência Pública para construção do Plano e que todos os atores da rede estão convidados a participar. 99 

Informa ainda que 22 de maio, no Campus Unimonte/São Judas, acontecerá o Seminário Santos Pela 100 

Primeira Infância e no dia 23 de maio o Seminário Metropolitano pela Primeira Infância que envolvera o 101 

SGDCA. Sr. Edmir alerta para a necessidade do Plano ser apreciado e aprovado pelo CMDCA e sugere 102 

uma AGE no dia 16 de maio, data aprovada pela colegiada. Sobre o evento do dia 22 de maio, Sra. Suzete 103 

informa que fará divulgação junto aos órgãos públicos, solicitando aos Secretários a convocação dos 104 

funcionários a participarem do mesmo. Sr. Edmir sugere que no dia 22 de maio seja firmado um pacto entre 105 

os Secretários pela primeira infância, pois há muitas metas no Plano Decenal que não foram cumpridas até 106 

o momento. Item 8 -  Apresentação dos dados referentes as visitas realizadas nos serviços de 107 

atendimento da rede de saúde mental do município pelos membros da Comissão de Monitoramento 108 

dos Planos Municipais – Sr Edmir esclarece que as visitas aconteceram em três fases a primeira com o 109 

chefe do serviço, em seguida  com os colaboradores dos serviços e depois com os usuários dos serviços,  110 

todos os serviços de saúde mental do município que atendem crianças e adolescentes foram visitados, e 111 

constatou-se carência de recursos para realização de visitas domiciliares pois existe apenas uma viatura 112 

para atender as demandas da saúde mental  tanto de adultos como que crianças e adolescentes. Sr. Edmir 113 

ainda destaca a atitude do Vereador Geonísio Boquinha aqui presente, esclarecendo que o mesmo foi o 114 

único Vereador que contatou o CMDCA para consultar o Plano Decenal antes de destinar sua verba 115 

parlamentar de 2018. E que o mesmo destinou parte de sua verba para a compra de um veículo para 116 

viabilizar as visitas domiciliares. Vereador Boquinha informa que dos recursos das verbas parlamentares 117 

para os equipamentos de Saúde Mental, nada foi utilizado até a presenta data. Relata que destinou a 118 

maioria da sua verba parlamentar para a saúde mental, para equipamentos, aplicativos, e que dinheiro 119 

existe, mas nada foi realizado. E enquanto isso, percebe-se um grande número de pessoas nas ruas e 120 
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aumento no índice de suicídios. Sr. Edmir afirma que a partir da apresentação dos referidos dados, e 121 

concluído esse mapeamento o CMDCA encaminhará oficio à Secretaria Municipal de Saúde com a relação 122 

de todas as necessidades constatadas e os prazos para a solução dos problemas da saúde mental no 123 

município, cobrando a urgência em utilizar os recursos existentes inclusive as verbas parlamentares e dar 124 

ciência ao Ministério Público. Sr. Edmir agradece à Sra. Fernanda do Fórum que participou das visitas aos 125 

equipamentos. Sr. Wilson prossegue apresentando os resultados das visitas, destacando que o primeiro 126 

item observado foi a estrutura física dos serviços, e que em quase todos os equipamentos a estrutura é 127 

bastante precária, no Caps Centro a estrutura é um pouco melhor. Sobre os recursos humanos, Sr. Wilson 128 

relata que as equipes são bem reduzidas em todos os serviços, e em alguns CAPS, em razão da 129 

abrangência, seria impossível der conta de tantas demandas. O transporte também foi identificado como 130 

péssimo. O trabalho em rede foi avaliado como positivo pelos profissionais dos serviços. Por fim, menciona 131 

que as pessoas consultadas foram muito solícitas e abertas a contribuir com a melhoria do trabalho. 132 

Ressalta ainda que o município não conta de um serviço de atendimento a gestantes em uso abusivo de 133 

álcool e drogas e ou vítimas de abuso sexual. A Comissão concluiu que em todos os equipamentos há 134 

precariedade no atendimento às demandas. Sr. Edmir agradece aos participantes da comissão de 135 

monitoramento e esclarece que todos os itens apontados acima serão reunidos em relatório que o CMDCA 136 

irá exigir a garantia dos direitos das crianças e adolescentes ao atendimento em saúde mental de 137 

qualidade, direitos esses que estão há muito tempo sendo violados e ignorados pelo poder público. 138 

Vereador Boquinha complementa as informações sobre as verbas parlamentares destinadas à saúde 139 

mental e primeira infância, informando que R$ 50.000,00 foram destinados à compra de material de 140 

consumo, R$ 44.000,00 para Busca Ativa, R$15.000,00 para a primeira infância e R$ 50.000,00 para 141 

Programa Saúde na Escola –PSE para capacitação sobre saúde mental.  A respeito das verbas 142 

parlamentares que estão passando pelo Conselho Municipal de Saúde, Sr. Solano afirma que chegaram em 143 

cima da hora e que existe um protocolo a ser obedecido, os projetos precisam ser analisados para 144 

posteriormente serem deliberados e que o chama a atenção é que os recursos dessas emendas são para 145 

ONGS e não para equipar serviços públicos, outro agravante é que uma Ong. que tem conselheiro de 146 

direitos em sua diretoria. Destaca a imoralidade e a falta de ética. A esse respeito a Conselheira de Saúde 147 

Sra. Andreia, alega que são destinadas à Saúde foram analisadas pelo CMS, e que o CMS quis agilizar 148 

mas o Sr. Solano foi contrário à proposta e relata ainda que discorda do posicionamento do mesmo sobre 149 

as “ongs duvidosas”. Ainda sobre as verbas parlamentares para Ongs. Sr. Boquinha esclarece que a 150 

liberação dos recursos precisa ser via Secretárias e por meio de Termos de Fomentos, e que é 151 

particularmente a favor de que os projetos sejam analisados pelos Conselhos de cada instancia, mas sobre 152 

as verbas parlamentares, não vê a necessidade de serem analisadas pelos conselhos. Sobre o relatório 153 

feito pela Comissão de Monitoramento dos equipamentos de Saúde Mental em Santos, a Conselheira 154 

Regina Passos sugere inserir no último parágrafo solicitar informações sobre a aplicação dos recursos 155 

financeiros da SMS, inclusive os recursos recebidos via emendas parlamentares. A assembleia delibera 156 

pelo envio de oficio ao Secretário de Saúde com cópia para o MP sobre os prazos para execução dos 157 

serviços necessários para a Saúde Mental. Sr. Edmir ressalta ainda que cerca de 500 verbas parlamentares 158 

serão pagas este ano, sendo maioria em escolas e equipamentos de saúde, mas reforça que a questão 159 

estrutural é papel do poder público. Vereador Boquinha concorda com a cobrança junto à SMS, visto que 160 

cerca de 340 mil reais serão ou já foram destinados à saúde municipal e acha pertinente cobrar prestação 161 

de contas sobre o uso ou não uso desses recursos. Depoimento de Sra. Dinéia, mãe da adolescente 162 

Nadine: Bom dia a todos, meu nome é Dinéia, mãe da adolescente que se suicidou no Tô Ligado. De tudo 163 

que eu escutei os senhores falarem, hoje eu vim aqui nessa reunião para entender porque a rede não 164 

atendeu a meu pedido de socorro para salvar a minha filha. Eu ouvi vocês dizerem que o dinheiro está lá, o 165 

dinheiro está lá. Houve a má gestão e má administração do dinheiro. Muitas vezes, minha filha precisou de 166 

carro para ir buscá-la em casa ou na escola para levá-la ao Tô Ligado, porque ela teve vários surtos e não 167 

foi possível, por que não havia veículo. Houve uma vez em que eu liguei da escola para o Conselho Tutelar 168 

e o CT se negou veementemente a levar minha filha ao Tô Ligado porque não havia carro. Eu fico muito 169 

triste, porque se tivesse atendimento ideal, poderia ter evitado o suicídio da minha filha. Eu gostaria que 170 

outras famílias não passem pelo que eu passei.... Houve mais medidas punitivas para a filha do que medida 171 

protetiva. Sr.Edmir e todos os presentes se solidarizam com a Sra. Dineia. Sr.  Wilson sugere enviar a 172 

presente ata com o depoimento da Dona Dineia para o Sr. Secretário de Saúde Fábio Ferraz. Item 9 - 173 

Apreciação e deliberação da minuta de alteração da Resolução Normativa que estabelece as 174 

diretrizes e parâmetros de funcionamento da Comissão Infanto Juvenil do CMDCA -  Sr. Wilson 175 

esclarece que um dos itens que foram alterados foi o artigo segundo, onde coloca-se agora que será 18 176 

participantes, seis suplentes e 16 titulares, sendo a faixa etária até 17 anos. Item 10 - Solicitação de 177 

permanência do material referente ao Projeto Música e Cidadania do Clube do Choro de Santos – A 178 

assembleia deliberou pela aprovação da solicitação. Item 11 – Assuntos Gerais – Sr. Solano informa que 179 

a Comissão de Saúde Mental reuniu-se no dia 2 de maio, sobre o Tô Ligado informa que houve visita no 180 
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equipamento e o relatório será enviado à Promotoria, destaca a diferença entre Tô Ligado e CPS-Adi, que 181 

são destinados à públicos distintos, informa ainda que existe um TAC para esse equipamento funcionar 24 182 

horas por dia, mas que por falta de recursos humanos o funcionamento é apenas durante o dia. Destaca 183 

que para internações as instalações são totalmente inadequadas. Sr Wellington informa que no dia 2 de 184 

maio aconteceu a primeira sessão da Câmara Jovem e o tema foi a Valorização da Vida e que no dia 17 de 185 

maio na Câmara Municipal ás 14h será apresentado o edital da 10ª Semana Municipal da Juventude e que 186 

o prazo para organizações sociais e governamentais se inscreverem e até o dia 04 de junho p.f. . Vereador 187 

Boquinha chama a tenção e sugere que o CMDCA manifeste-se a respeito da perda de mais uma criança 188 

por falta de UTI neonatal na região, criança de Bertioga, mais uma para somar as estatísticas de 189 

mortalidade infantil na região metropolitana. Sandra reforça o convite para audiência do nove de maio sobre 190 

o Plano para a Primeira Infância na Seduc e para a AGE do dia 16 de maio para apreciação e aprovação do 191 

mesmo. Sandra relata incomodo a respeito da divulgação de fotos de quatro adolescentes na DIJU, na 192 

página do Viver em Santos. Sra. Estella alega não serem verdadeiras, esclarece que incialmente as fotos 193 

circularam no whatszap e que é necessário apurar as responsabilidades pela veiculação das fotos. Estella 194 

esclarece que o NAI recebe todos os adolescentes pegos em fragrante e que esses adolescentes não 195 

foram pegos em Santos, pois o NAI não tem registro dessa apreensão. A respeito dos ofícios enviados pelo 196 

CMDCA, em resposta a pergunta da Sra. Estella sobre o trâmite dos ofícios enviados pelo CMDCA, Sr. 197 

Edmir reforça que a partir de hoje todos os ofícios serão numerados para facilitar a localização e 198 

acompanhamento dos conselheiros e demais colaboradores. Conselheira Cláudia Diegues informa ações 199 

descentralizadas de enfrentamento à violência sexual infanto juvenil que acontecerão na cidade, destaca 200 

roda de conversa no dia 8/5 na Pinacoteca, oficina de sexualidade em Monte Cabrão, campanha no dia 201 

18/5 com a participação da ASPI, CREAS, SEMES e CTs. Claudia socializa o link de acesso a materiais 202 

sobre exploração sexual. Claudia finaliza destacando lei municipal do Vereador Banha que proíbe tratar 203 

temas diversos na escola. A esse respeito o Vereador Boquinha a lei vem ao encontro de uma cartilha do 204 

Governo Federal, mas que a Câmara está sujeita a erros e que é possível corrigí-los revogando a lei. Como 205 

encaminhamento, foi agendada uma reunião com o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente  206 

da Câmara dos Vereadores para o dia 7/5 as 16h30. Conselheira Lucia Tavares convida para a Semana 207 

Mundial do Brincar que acontecerá de 20 a 28 de maio com atividades lúdicas, formativas, campanhas Pelo 208 

Direito ao Brincar e Campanha Defenda-se sobre a importância de autodefesa de crianças contra a 209 

violência sexual. Informa ainda que toda a programação pode ser acessada no site a Prefeitura Municipal 210 

de Santos e na página do facebook semanadobrincaremsantos.com.br.  Sr. Edmir reforça a importância do 211 

trabalho preventivo. Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 212 

encerrada a assembleia às 12h30h. Eu, Lúcia Aparecida dos Santos Tavares, 1ª Secretária lavrei a 213 

presente ata.   214 
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