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     Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 1 
– CMDCA. Realizada ao quinto do mês de julho de dois mil e dezoito, com início em segunda chamada 2 
as 9h horas na Casa de Participação Comunitária, situada na Rua XV de novembro, nº183 – Centro 3 
Histórico de Santos. Item 1. Apreciação e Deliberação das atas das Assembleias Gerais 4 
Ordinárias de Junho/2018 e Extraordinária de maio/2018 - O senhor Presidente, Edmir Nascimento 5 
cumprimenta os presentes e inicia as 8h45, informando os presentes que a atas da AGO de junho e a 6 
AGE de maio serão apreciadas na próxima AGO e solicita a antecipação do item 11 da pauta, que diz 7 
respeito a solicitação de registro da Associação Cultural dos Afrodescendentes da Baixada Santista – 8 
AFROSAN. O representante da AFROSAN Sr. José Ricardo informa que a ONG foi fundada em 2002 e 9 
atua com políticas de inclusão da população pobre e negra que não tem acesso a escolaridade, que 10 
contribuem com essa questão, ampliando a oportunidade de acesso à universidade aos adolescentes 11 
com a oferta de cursinhos pré-  vestibulares. Que até 2018 atendeu mais de quatro mil jovens na 12 
baixada santista e atua aos sábados em parceria com a Escola Barão do Rio Branco, que fornece 13 
alimentação e vale transporte aos alunos que participam aos sábados das atividades que acontecem 14 
das 8h30 as 17h. Informa ainda que a AFROSAN desenvolve os projetos Baobá, Caminhos para o 15 
Trabalho. A assembleia delibera pela autorização do registro da AFROSAN no eixo Socio Educativo. 2. 16 
Relatos da Diretoria Executiva – Sr. Edmir relata que a reunião aconteceu no dia 27 de junho e foram 17 
tratados os seguintes temas: minuta do Edital da Comissão Infanto Juvenil; pedido de registro da 18 
AFROSAN; solicitação de alteração do vínculo empregatício dos de CLT para MEI dos professores do 19 
projeto Anchieta Social da Fundação SETTAPORT ( Câmara de Legislação); solicitação de parceria do 20 
projeto Concidadania  - apresentação Adayse; deliberação de recursos para projeto de educação com 21 
crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e medidas socioeducativas 9 proposta do 22 
grupo de aprendizagens); informes sobre a eleição do Condeca; informes sobre as visitas às 23 
organizações sociais; informes sobre capacitação FMDCA/CPFL; informes sobre Conferencia 24 
Municipal DCA; processo 127883/2008-80 sobre material adquirido pela Poiesis  por meio do projeto 25 
Fundação Telefônica;  informes do edital Fundação Itaú Social; ciência dos ofícios: 3113/2018 – MP -26 
SIPIA WEB – informa capacitação para 2018, tendo em vista as dificuldades na utilização do sistema, 27 
294/2018- DAESP/SMS – Resposta ao ofício 40/18 do CMDCA, 60/2018- SUP-AC resposta ao oficio 28 
53/SEDS, 1906/2018-SEDS – Pagamento Famílias Acolhedoras, 381/2018 -CTZC – resposta ao email 29 
encaminhado aos CTs acerca da FICAI, 123/2018 Delegacia Seccional da Policia de Santos, 030/2018 30 
-HGA – informações sobre gestantes usuárias de álcool e outras drogas, resposta ao oficio 24/2018 – 31 
CMDCA – solicita textos explicativos sobre o papel do CMDCA. A respeito do Ofício 86/2017 enviado à 32 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS solicitando informações sobre o início do Projeto 33 
Municipal de Aprendizagem para o Adolescente em conflito com a Lei e para o Adolescente  em 34 
Situação de Vulnerabilidade Social e Econômica Sra. Livia refere que o Secretário Flavio Jordão está 35 
fazendo gestão com as Secretarias para que informe sobre as dotações e Tania Justo da ASPPE 36 
informa que em consulta aos trâmites do Projeto, o mesmo está parado desde abril. Alega ainda que é 37 
grande as expectativas dos jovens e que a ausência de informação sobre a data do início do projeto é 38 
enorme prejuízo para a demanda de jovens que anseiam por essa oportunidade. A esse respeito, a 39 
assembleia delibera pelo envio de Oficio à SEDS ressaltando seu compromisso com esse projeto e que 40 
está especificado no edital e solicitar retorno sobre a data de início do projeto. Item 3 - Relatos dos 41 
representantes dos Conselhos e Comissões – CEVISS – Dra. Claudia Diegues informa que 42 
participou de evento em São Paulo sobre atendimento ao Agressor e destaca alguns dados relevantes 43 
sobre número de denúncias, e que para cada um caso de abuso notificado até maio pelo SIVIEP, 44 
outros 27 casos não são notificados. Relata também que a CEVISS está em discussão com 45 
COMMULHER sobre a necessidade da implantação do Projeto “Tratamento do Agressor” em Santos. A 46 
Assistente Social Naiara, do CAPS-I informa que já construíram o fluxo do atendimento desse serviço e 47 
farão uma apresentação oficial na próxima reunião da CEVISS. Quanto ao CMPETI, Raquel informa 48 
que na próxima reunião farão a apresentação das entidades qualificadoras. Informa ainda que o grupo 49 
de aprendizagem será incluído na CMPETI com item de pauta garantido e a próxima reunião será dia 50 
19/7. A esse respeito, Tania Justo argumenta que as empresas não querem jovens aprendizes, que no 51 
Brasil 9% das empresas não cumprem a cota. Se o Ministério do Trabalho não fiscalizar, as empresas 52 
continuarão não contratando os jovens. Sr Edmir informa que será marcada reunião com o MT para 53 
insistir na necessidade de fiscalização para garantir a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. 54 
Conselheira Tutelar Luana, ressalta a necessidade de atividades esportivas e culturais para crianças e 55 
adolescentes no período de férias. Edmir relata que o CMDCA convocará uma reunião com as 56 
Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, CRAVI e CT para identificar como chega a demanda de 57 
adolescentes alcoolizados nos serviços. SMS- AMBESP alegou não saber da necessidade de notificar 58 
ao CT casos de adolescentes alcoolizados, e destaca o obsurdo desta alegação, tendo em vista que há 59 
um fluxo para esse procedimento e que todos deveriam saber. A esse respeito Dra. Adriana Jandeli 60 
alerta que a falta de notificação é muito grave e passível de inquérito administrativo.  Edmir relata que 61 
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nas escolas também está acontecendo e que o diferencial é a Ficha FICAI. Sra. Nayara informa que foi 62 
iniciado uma conversa com os CT e os serviços da saúde para alinhar o fluxo das notificações. Sr 63 
Edmir relembra VC marcada para esse mesmo dia as 14h sobre o SIPIA no auditório do Centro de 64 
Capacitação Darci Ribeiro. Item 4 - Relatos das Câmaras Setoriais – Câmara Jurídica - Dra. Adriana 65 
Jandeli informa que analisam minuta do decreto de alteração do FMFCA e que o de legislação do CT 66 
será discutido na reunião do próximo dia 13/7. Câmara de Planejamento – discussão da pauta desta 67 
AGO. Câmara de Relações Públicas – Não houve reunião. Câmara Financeira – A Câmara 68 
apresenta o balanço do Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente com os seguintes 69 
números: Saldo da aplicação R$ 3.737.057,53 (três milhões, setecentos e trinta e sete mil e cinquenta 70 
a sete reais e cinquenta e três centavos); Total R$ 2.023.619,42 (dois milhões, vinte e três mil, 71 
seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos); valor referente aos projetos iniciados 72 
R$1.519.327,98 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e oito 73 
centavos.  Item 5 – Apresentação da Escola Técnica de Economia Criativa- ETECRI – Sr. Célio 74 
Roberto Vieira apresenta a Instituição, que tem sede no Jardim Castelo, na Av. Afonso Shimidt e oferta 75 
sete cursos gratuitos certificados pelo Instituto Paula Souza, para jovens a partir de 16 anos, são eles: 76 
Técnicas de Design de Modas; Food Styling, Técnicas de Web Design; Recreacionista; Mídias Sociais; 77 
Grafite e Vitrinista, de segunda a sexta feira, manhã, tarde e noite. Célio informa ainda que no próximo 78 
dia 17 de julho iniciarão os cursos e para inscrição é preciso apresentar CPF e RG e que estão em 79 
contato com o CRAS para o encaminhamento de adolescentes e que a instituição se propõe a atender 80 
adolescentes em LA e cumprindo medidas socioeducativas. Sr. Edmir agradece e informa que irá visitar 81 
a instituição para prestigiar e conhecer os espaços. Sr. Edmir passa a palavra para ao Promotor da 82 
Infância e Juventude Dr. Carlos Carmelo que se despede do cargo, dizendo que refletiu muito, mas que 83 
infelizmente se vê sem entusiasmo para continuar exercendo suas funções na Promotoria e que esse 84 
órgão merece uma pessoa acomodada e desmotivada, que  depois de 14 anos no cargo está deixando 85 
o mesmo muito assustado com o que está acontecendo ne Rede de Proteção à criança e adolescente, 86 
refere não mais acreditar nas mudanças legislativas; que leis estão sendo criadas quando os direitos já 87 
estão prescritos no ECA, severamente modificado. Alega que “Perdemos a prioridade absoluta para as 88 
crianças e adolescentes”. Promotor ressalta que são desafios muito grandes e confessa não ter mais 89 
vontade de enfrenta-los, porque não acredita mais que dará certo. Informa ainda que irá para a 90 
Promotoria do Patrimônio Público e que estará a disposição para receber os presentes. Dra. Adriana 91 
Jandeli agradece ao Promotor, destacando que nesses 14 anos houve uma revigoração na área 92 
jurídica, e sugere que como Promotor do Patrimônio Público, transforme o Outeiro de Santa Catarina 93 
em parque para crianças e adolescentes brincarem. Item 6 – Informes da Capacitação para 94 
Conselheiros de direitos promovida pelo CMDCA/CPFL - Sr. Wilson informa que a capacitação não 95 
aconteceu porque o processo ficou parado na mesa do Secretário de Governo Silvio Aliston e não 96 
houve tempo hábil para a contratação de palestrante. A esse respeito Dra. Adriana sugere conversar 97 
com o Secretario Silvio, sobre a relevância do projeto, e recorda que que há anos atrás, os processos 98 
continham uma tarja e sugere que os processos do CMDCA tenham uma tarja. Sr. Wilson esclarece 99 
que os processos do CMDCA contêm um carimbo enorme do CMDCA recordando a prioridade 100 
absoluta. Sr. Edmir informa que notificou sua indignação ao Secretário Rivaldo e que este conversou 101 
com os Secretários Silvio e Flavio Jordão. Secretário Silvio se desculpou e tomou providencias, 102 
encaminhando para outras pessoas no sentido de descentralizar o trabalho e agilizar os processos. 103 
Dra. Adriana Jandeli propõe dialogar como Secretário Flávio Jordão e Sra. Denise reitera a importância 104 
de fortalecer essas relações entre CMDCA e Secretários. Item 7 - Informe do Edital Fundos da 105 
Criança e do adolescente 2018 do Itaú Social – Sr. Wilson esclarece o tema e sugere um projeto de 106 
capacitação para os agentes da “ponta”, profissionais das Secretarias, sobre os princípios de cada 107 
politica pública e da proteção integral de crianças e adolescentes para que se posicionem como 108 
agentes do Sistema de Garantia de Direitos e responsáveis pela proteção integral de crianças e 109 
adolescentes. Sugere marcar uma reunião para planejar o projeto. A reunião foi marcada para o dia 110 
11/7 as 8h30 nesta Casa. Item 8 – Informes da XI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e 111 
Adolescente – Sr. Wilson  explica que houve dificuldade por parte da Procuradoria Jurídica em 112 
compreender a proposta de contratação com Senac e informou que Suzete interviu e a proposta 113 
retornou para a Procuradoria Jurídica. Item 9 – Apreciação e deliberação da minuta do edital da 114 
Comissão Infanto juvenil – Sr. Wilson esclarece o edital – critérios e objetivos. Dra. Adriana Jandeli 115 
ressalta que precisa ser destacado no edital as coisas importantes para posteriormente sejam 116 
considerados como critérios de classificação dos projetos e para a escolha daquele que vencerá o 117 
edital. Sugere também parecer da Câmara de Planejamento quanto a um padrão mínimo de qualidade 118 
dos projetos. Sr. Edmir reforça a sugestão indicando que a Câmara de Planejamento avalie os projetos. 119 
Sr. Wilson esclarece que o projeto poderá ser financiado por até 24 meses. A assembleia aprovou as 120 
indicações. Item 10 – Deliberação de recursos para o projeto de educação com crianças e 121 
adolescentes em situação de trabalho infantil e conflito com a lei – Sr. Wilson esclarece o contexto 122 
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das crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem e do EJA e relata a situação de crianças 123 
e adolescentes em trabalho infantil na cidade de Santos. Esclarece que pensou-se em um projeto piloto 124 
interligado com o Casinha Branca e CEESMA, para certificação. Sr. Edmir relembra que foi uma ideia 125 
apresentada pela Comissão de Aprendizagem e que se buscará o apoio da UNIFESP que fará um 126 
monitoramento das escolas quanto a aprendizagem. Destaca a importância de um projeto que atenda 127 
as subjetividades dos alunos, que o EJA digital não existe mais, que no EJA noturno e metodologia do 128 
“lousa e giz” não atende mais aos interesses dos alunos e que a assembleia deve decidir sobre esse 129 
tema. Sra. Lúcia Tavares esclarece que esta é uma questão intimamente ligada à proposta de 130 
educação inclusiva, que acolhe a diversidade e ao mesmo tempo as singularidades de cada aluno; 131 
sugere dialogar com o Professor José Pacheco, fundador Escola da Ponte, em Portugal. A assembleia 132 
aprova a destinação de R$ 300.000,00 que estavam destinados à projetos para a região central, para 133 
projetos que atendam adolescentes com problemas de problemas de aprendizagens. Item 11 - Ok.  – 134 
Item 12 - Assuntos Gerais – Dra. Claudia Diegues pede a palavra para destacar fato recente de um 135 
bebê encontrado morto em lixeira; ressalta a existência da Lei nº 13.509/2017, em seu "Art. 19-A. A 136 
gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o 137 
nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, e que a população desconhece 138 
essa informação, sugere que o CMDCA contribua para informar as pessoas. A esse respeito, Sr. Edmir 139 
recorda que o Grupo de Adoção já fez uma capacitação e que neste momento está refletindo sobre as 140 
formas de divulgar a referida lei á população, sugere a produção de um folder e Claudia reitera a 141 
proposta. Sr. Wilson sugere chamar o Diário Oficial para uma matéria sobre a referida lei. Sra. Beatriz - 142 
COMAD convida para reunião que será no dia 27/7 as 9h nesta Casa tendo como pauta a organização 143 
da Conferencia Municipal Anti Drogas, que terá o tema: Álcool e drogas nas infância e juventude. Sr. 144 
Edmir convida para reunião no dia 16/7 no Centro da Juventude sobre as exploração sexual infanto  145 
juvenil. Sra. Sandra informa que nos dias 17, 19 e 20 de julho, haverá atividades nas Unidades da 146 
Fundação Casa sobre Direitos Humanos. Sra. Luci volta a destacar os problemas com o Portal dos 147 
Conselhos.   Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 148 
encerrada a assembleia às 12h30h. Eu, Lúcia Aparecida dos Santos Tavares, 1ª Secretária e Ana Lúcia 149 
Rezende, 2ª Secretária lavramos a presente ata.   150 
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EDMIR SANTOS NASCIMENTO      LUCIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES 159 

Presidente           1ª Secretária 160 
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