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     Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 
(CMDCA) de Santos, realizada dia primeiro de novembro de dois mil e dezoito, início oito horas e 2 
trinta minutos nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada na Rua XV de 3 
Novembro, número cento e trinta e oito, Centro Histórico em Santos, São Paulo. Participantes: 4 
Verificação de presenças e justificativa de ausências conforme lista anexa.  Iniciada a reunião o senhor 5 
Presidente, Edmir Nascimento cumprimenta os presentes e coloca em pauta o item um: explica que ´por 6 
problemas de força maior a ata de outubro não será apresentada ficando a ser apreciada na próxima 7 
assembleia. Prossegue com o item dois da pauta: Relatos da Diretoria Executiva: senhor presidente 8 
informa que o Projeto Colibri sentiu a necessidade de conversar com o Dirigente de Ensino do Estado 9 
Professor João Bosco em virtude de as escolas estaduais não solicitarem o Projeto. este foi muito 10 
receptivo colocando todas as escolas a nossa disposição (DEART, CMDCA E PROJETO COLIBRI) 11 
para conversar com as Diretoras sobre o que é o Projeto Colibri, pra que serve e também ouvir as 12 
demandas das escolas, infrequência dos alunos, violência, drogas, gravidez precoce e a necessidade de 13 
atuação do Projeto. Foram três dias inteiros de conversa visitando as vinte e duas escolas estaduais onde 14 
colhemos muitas informações e percebemos claramente que as escolas se sentem distantes da rede de 15 
atendimento do município. Existe a necessidade de integrar o PSE, devolutiva das reuniões de território 16 
entre outras políticas. A experiência foi muito exitosa pela aproximação e entendimento do Projeto. 17 
Continua com o item três da pauta: Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões: senhor 18 
presidente fala que na mediação dos Conselhos Tutelares foi feito reunião com o Secretário de Saúde do 19 
Município senhor Fábio Ferraz para resolvermos o problema  da dificuldade dos adolescentes em alta 20 
vulnerabilidade ( trabalho infantil, medida socioeducativa) fazerem a avaliação médica nas  sentiu a 21 
Cola conseguirem o atestado médico exigido para frequentarem as aulas de esportes, ficando acertado 22 
que as avaliações serão feitas na UBS próxima do CREAS que estiver referenciado. Senhor colaborador 23 
Solano, informa que no Conselho Municipal de Saúde foi dito que a Secretaria Municipal de Saúde 24 
juntará os serviços do CAPS ZOE com o CAPS Centro, isto é um retrocesso. O CAPS ADIJ atende toda 25 
a demanda das UBSs e não existe o atendimento terapêutico, os CVCs foram extintos e nenhum serviço 26 
absorveu o que nele atendiam. Os conselheiros tutelares corroboram dizendo que os adolescentes que 27 
ainda não estão em uso abusivo de drogas não têm atendimentos. Senhor Solano pergunta onde estão 28 
cumprindo o TAC de álcool e drogas? Todos concordam que a Saúde Mental no Município está caótica. 29 
Deliberado encaminhamento de ofício ao Senhor Secretário com o memorial da reunião com a 30 
implantação dos acordos firmados na reunião e explicações sobre a junção dos serviços dos CAPS, 31 
demonstrando repúdio dessa junção. Marcaremos também uma reunião com o Ministério Público 32 
para conversar sobre Saúde Mental e também o sistema SIPIA. Relatos das Comissões; senhora 33 
Cláudia Diegues fala que as comissões da CEVISS e CMPETI estão esvaziadas que os conselheiros 34 
tutelares não aparecem e que é necessário termos parceiros para podermos trabalhar e evoluir. A 35 
situação das crianças e adolescentes é grave, temos cinquenta e seis crianças em trabalho infantil nas 36 
ruas. Senhora Lívia da SEAS fala que realmente é delicada e que novas ações estão sendo pensadas, 37 
precisamos de políticas integradas. Senhora Tais Aguiar pergunta se o CREAS tem os dados dos 38 
encaminhamentos para as outras políticas e a ausência de conselheiros tutelares. Senhora Ana Lucia 39 
Rezende pergunta se há negativa da política de cultura nesses encaminhamentos e qual sugestão para a 40 
pasta na efetivação da política de integração. Senhor Edmir fala que as ausências do poder executivo 41 
serão encaminhadas ao Departamento de Articulação que encaminhará para os Secretários. Câmaras 42 
Setoriais: A Câmara de Planejamento foi conjunta com a reunião da Saúde Mental também esvaziada 43 
apenas com a presença das representantes da secretaria de saúde, de cultura e da casa de participação. 44 
Câmara Financeira: senhor Paulo Paim informa que solicitou as quatro entidades que estão com projetos 45 
aprovados enviassem a este conselho autorização para utilização do saldo remanescente de dois mil e 46 
dezoito em dois mil e dezenove. Apenas as entidades SETTAPORT e VITAE DOMINI assim o fizeram. 47 
Se faz necessário que o colegiado autorize esse pedido, mesmo não sendo item de pauta. Deliberado 48 
aprovação da utilização do saldo das quatro entidades, com o compromisso dos representantes da 49 
UACEP e da MÃOS ETRELAÇADAS entreguem ofício de intenção até a próxima Assembleia. 50 
Senhor Edmir informa que em reunião com o senhor Secretário de Finança ficou acertado a criação de 51 
um Comitê formado pelos GEOPS das secretarias para realmente termos uma apuração correta do 52 
Orçamento Criança no município de Santos, A próxima reunião acontecerá dia sete próximos. 53 
Prosseguimos com o item cinco da pauta: Apresentação do EURECA – EU Reconheço o ECA; senhor 54 
Edmir convida o senhor Guilherme Zupo, educador social do EURECA, para apresentação. Senhor 55 
Guilherme cumprimenta todos e fala que o EURECA surgiu em mil novecentos e noventa e um com o 56 
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movimento de meninos e meninas de rua em São Bernardo do Campo. Em dois mil e seis floresceu em 57 
São Vicente. Convida   os  jovens Vitória Horta de dezessete anos, Bianca Santos, de dezoito anos e 58 
Reginaldo Carneiro de dezenove anos, todos do Centro de Convivência para  relataram suas 59 
experiências .A Vitória  conta que noventa jovens sendo quinze de Santos foram a Sapopemba 60 
representar o município , muito legal todos juntos desenvolvendo ações com outros jovens e divulgando 61 
o EURECA, fala que foi  iniciativa da senhora Cristina, Chefe do  Serviço de Convivência Familiar da 62 
Zona Noroeste, patrocinados pelo CRP. Senhora Cristina pede a palavra e informa   a Coordenadora da 63 
CEVISS, senhora Claudia Diegues solicitou que o EURECA aconteça em Santos também. Senhor João 64 
do Camará fala que a ideia de mobilização em outros municípios da baixada é antiga, mas que agora 65 
dará certo em Santos com o excelente trabalho que o Centro de Convivência desenvolve. Senhora 66 
Cristina informa  que dia vinte e cinco de fevereiro desfilarão em São Vicente e  dia primeiro de março 67 
de dois  mil e  dezenove em São Bernardo do Campo e que agora somos um só bloco composto por 68 
Santos e São Vicente e que precisamos nos organizar para desfilar em Santos, pois há a necessidade de 69 
transporte da bateria de São Vicente para Santos. João sugere que seja criado um grupo gestor e que a 70 
próxima reunião do EURECA acontecerá dia treze próximo no Centro de Convivência. Senhora Cristina 71 
fala que dia vinte e três passado tivemos Encontro dos Grêmios com o apoio da Comissão da Juventude 72 
e da Seduc, mas que infelizmente os grêmios estaduais não participaram. Solicito interferência desse 73 
conselho junto a Diretoria de Ensino do Estado para fomentar a participação em encontros futuros. 74 
Senhor Edmir fala que conversará com o Professor João Bosco, agradece a presença dos jovens e dos 75 
coordenadores do Eureca. Continua com o item seis da pauta: Reposição do quadro administrativo da 76 
Seção Casa de Participação Comunitária; senhor presidente explica aos presentes que a equipe de apoio 77 
da seção está bem desfalcada por vários motivos. É preciso ser recomposta. Hoje contamos com um 78 
técnico e três administrativos para subsidiarem seis conselhos e três comissões, fato esse que atrapalha o 79 
bom andamento da parte burocrática dos conselhos, já encaminhamos pedido de reposição ao DEART 80 
estamos aguardando, por isso peço a compreensão de todos, caso haja alguma falha ou morosidade. 81 
Item sete: Relato das visitas realizadas nos projetos financiados pelo FMDCA, Senhor Wilson visitou o 82 
Projeto Colibri. Projeto meio, premissa perfeita entrar nas escolas, identificar a evasão e sensibilizar a 83 
família. O Projeto faz exatamente o que propôs o que falta é a resposta da medida protetiva. O Projeto 84 
identifica encaminha para a escola e a escola deve encaminhar ao Conselho Tutelar. Se esse fluxo for 85 
interrompido a criança fica desprotegida. É necessário um serviço multidisciplinar. Senhor Edmir fala 86 
que é necessário articulação com a SMS, SEDUC e SEDES para o que fazer com casos difíceis. 87 
Senhora Viviane relata que em Praia Grande existe a figura do Pedagogo Social nas escolas que fazem a 88 
busca ativa e a causa da infrequência. Quem sabe podemos repensar a função da escola e aprimorar a 89 
interlocução com as políticas em outros projetos. Senhor Wilson fala que o Projeto Colibri precisa de 90 
um Supervisor, porque as angustias são muitas e sérias e precisam de orientações. Prossegue com o item 91 
oito da pauta: Informes do Evento Destinação Criança: Senhora Denise informa que o evento acontecerá 92 
dia seis de novembro próximo as dezenove horas no Teatro Municipal Brás Cubas, objetivo do evento é 93 
a visibilidade dos projetos patrocinados pelo FMDCA como um retorno ao público investidor.  Também 94 
faremos o Lançamento do Selo “Aprendizagem Campeã”. Todos estão convidados. Item nove da pauta: 95 
Informes sobre a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; A Conferência 96 
acontecerá dia nove de novembro próximo das oito as dezessete horas na Universidade São Judas 97 
Campus Unimonte. Teremos a palestra da professora Sonia Regina Nozabielli, da UNIFESP e a 98 
presença de facilitadores em cada sala discutindo os seguintes eixos: Proteção Integral, Diversidade e 99 
Enfrentamento as Violências.  Em relação as prés conferências a presença de conselheiros foi 100 
deficitária, a falta de divulgação foi prejudicial para a participação de crianças e adolescentes. Senhor 101 
Wellington Araújo relata que a comunicação com as escolas estaduais está difícil, cada diretora tem uma 102 
gestão diferente que influencia no resultado dos participantes. Solicito a esta diretoria que comunique o 103 
senhor Dirigente em relação a ausência dos alunos face a um evento tão importante e com custos. 104 
Senhora Andrea Piedade parabeniza a facilitadora senhora Floriza Garcia pela didática que conduziu a 105 
pré conferência do Educandário Santista com setenta pessoas. Senhora Tais fala que a presença dos 106 
técnicos da SEDES foi muito importante para o bom andamento das prés conferências. Senhor 107 
presidente informa que comunicará o professor João Bosco do ocorrido. Prosseguindo passamos ao item 108 
dez: Apresentação do Projeto Culturando – Mão Entrelaçadas. Senhor Ari Lopes Junior, coordenador do 109 
Projeto relata que o mesmo acontece em Caruara, Monte Cabrão, Iriri e Caibura. Tem como objetivo 110 
proporcionar a crianças e adolescentes ações de cultura, esporte e cidadania com aulas de percussão, hip 111 
hop dance e capoeira para crianças de cinco a dezoito anos aos sábados e dois domingos no mês. As 112 
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aulas acontecem no espaço onde é realizada a Escola Total, espaço longe e lamacento, mas foi a 113 
alternativa viável de realizarmos o projeto uma vez que a quadra da escola estar em reforma.  Todas as 114 
sextas feiras junto com a senhora Maria Fernanda Cardoso, assistente Social do projeto vamos a esses 115 
bairros, para fomentar a participação das crianças, conversar com as famílias com os serviços enfim 116 
criar vínculos. Iniciamos com trinta e duas crianças, a partir de setembro fomos para a quadra da Escola 117 
Judoca e hoje estamos com oitenta e duas crianças. Em tratativas com a Costa Cruzeiros conseguimos 118 
que nos oferecessem visitas ao navio Costa Favolosa, serão onze visitas de quinze crianças por vez. 119 
Senhor presidente agradece e parabeniza o andamento do projeto. Com o item onze da pauta: 120 
Devolutiva sobre o evento da ABRINQ em Goiás: senhor presidente informa que os conselheiros que 121 
participaram do evento farão relatório e será encaminhado via e-mail a todos os conselheiros. Assuntos 122 
Gerais: Senhor Edmir informa que o Projeto “Olhar entre Redes” encaminhado por esse conselho ao 123 
Itaú Social foi aprovado. A senhora Regina Passos informa que a eleição para os novos membros deste 124 
conselho se realizará dia dez de dezembro próximo nas dependências desse órgão as oito e trinta horas. 125 
Logo o edital será publicado no Diário oficial. Senhor Wellington informa que dia vinte e sete próximo 126 
haverá Audiência Pública da Câmara Jovem com o tema Desafios e Perspectivas Políticas do 127 
Município, estado e Pais. Dia dez de dezembro próximo acontecerá Encontro Metropolitano de Direitos 128 
Humanos – setenta anos da Declaração Universal. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente dá por 129 
encerrada a reunião e eu Ana Lucia Rezende, segunda secretária lavro a presente ata que vai assinada 130 
por mim e pelo senhor presidente. 131 
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