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     Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1 
Adolescente (CMDCA) de Santos, realizada dia sete de março de dois mil e dezenove, início oito 2 
horas e trinta minutos nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada na Rua XV de 3 
Novembro, número cento e oitenta e três, Centro Histórico em Santos, São Paulo. Participantes: 4 
Verificação de presenças e justificativa de ausências conforme lista anexa. Iniciada a reunião a senhora 5 
Presidente, Suzete Faustina dos Santos cumprimenta os presentes e coloca em pauta o item um: 6 
Apreciação e deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária do mês anterior: Após a leitura a 7 
ata foi aprovada. Prossegue com o item dois: Deliberação acerca da continuidade do Edital 03/2018 8 
- CMDCA e aprovação e deliberação de abertura de novo edital para Qualificação Profissional: 9 
Foram apresentados cinco projetos. Dois projetos apresentados sem as planilhas anexas. Um projeto 10 
apresentado sem condições técnicas de execução. Um projeto apresentado foi encaminhado a PROJUR 11 
que o considerou inexeqüível. Um projeto apresentado com todo o quadro de funcionários contratados 12 
por MEI e na readequação o valor limite para recursos humanos foi extrapolado. A Câmara de 13 
Legislação analisou como prejudicial a presença de ente interessado na avaliação dos projetos. Ante 14 
todos estes motivos deliberou-se pelo cancelamento do Edital 03/2018 e abertura de novo Edital. 15 
Continuamos com o item três: Revogação da Resolução Normativa 291/2016 - Comissão 16 
Infatojuvenil: A proposta de revogação se deu ante a experiência do EURECA que tem sido maciça e 17 
com grande aderência da demanda e as inúmeras devoluções do edital da Comissão Infantojuvenil sem 18 
nenhuma resolutividade. Foi ponderado que a Comissão integra as metas do Plano Decenal e que há de 19 
se fomentar a participação das crianças e dos adolescentes neste Conselho.  Deliberou-se pela não 20 
revogação da Resolução Normativa 291/2016 e por exigir maior celeridade para que tal edital seja 21 
printamente efetivado.  Prossegue com o item quatro Informes sobre o EURECA: A equipe do Centro 22 
de Convivência criou alternativa para suprir a ausência de recurso, pois, ainda não houve liberação do 23 
numerário. É necessária a elaboração de projeto para apresentação neste Conselho para aquisição de 24 
material para confecção dos adereços. O EURECA tem fomentado a participação de jovens de 25 
diferentes territórios e trazido a baila questões como integração e protagonismo, chegando a 26 
participação de cerca de 180 adolescentes.  Item cinco Relatos da Diretoria Executiva: 27 
Apadrinhamento Afetivo - A SEDS possui uma psicóloga específica para o programa e havia sido 28 
destinado recurso para capacitação, contudo, tivemos alguns problemas para a contratação da empresa. 29 
Em tratativa com outras instituições para contratação. Visa trabalhar com crianças a partir de dez anos 30 
que não foram inseridas em família substituta, que não foi detectada nenhuma família pretendente no 31 
cadastro de adoção. Encaminhamento: incluir como item de pauta para a próxima assembléia. SIPIA - 32 
o novo sistema é inferior e apresenta problemas técnicos e operacionais. Só existem promessas de 33 
melhoria. O município de Santos utiliza o sistema de longa data e detecta as falhas mais facilmente. Já 34 
os municípios que começam a utilizar o sistema a partir da nova versão não possuem este comparativo. 35 
Encaminhamento: Remeter ofício para o Ministério da Cidadania relatando todos os problemas 36 
técnicos e operacionais. Ressalta-se que na presente data será realizada reunião com as três bases dos 37 
Conselhos Tutelares para discutir a questão em tela. Anchieta Social e Capacitação Criativa - 38 
iniciadas as tratativas com o território e a partir deste momento começa o trabalho do Sistema S com os 39 
cursos de qualificação. Em paralelo ocorrerão as oficinas temáticas. O público de referência DO Projeto 40 
é a demanda do CRAS com CadÚnico e com crianças e adolescentes na família. A inserção no Projeto 41 
se dará após o preenchimento de ficha de interesse e análise pelo Conselho Gestor estando a família de 42 
acordo com os critérios estipulados. Lar Abrigo Santo Expedito: Realizada reunião conjunta com a 43 
esta Diretoria Executiva, Representantes do CMAS e da Instituição para discussão da metodologia e 44 
trâmites burocráticos para locação de novo imóvel. O Escritório Modelo da UNISANTA está 45 
elaborando projeto para adaptação do imóvel. Será realizada reunião com a Secretaria de Edificação. O 46 
processo está sendo acompanhado pelo Ministério Público e Posturas do município. A mudança de 47 
bairro torna-se praticamente inviável ante a alteração significativa no valor do aluguel. Item seis 48 
Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões: PAIVAS - a partir do final do corrente mês o 49 
serviço contará com uma psicóloga todos os dias da semana para realização dos atendimentos. NIA - 50 
Participação de representante nas reuniões CEVISS e CM-PETI. Serviço de Abordagem Social - 51 
elaboração de justificativa técnica para inserção da ampliação do serviço no orçamento. Prosseguimos 52 
com o item sete Relatos das Câmaras Setoriais: Câmara Financeira: Aumento do valor per capita do 53 
Programa Família Acolhedora de R$524,63 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) 54 
para um salário mínimo vigente. No ano de 2018 foi repassado R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil 55 
reais) o equivalente a 10% (dez por cento) do arrecadado no exercício. O valor que não for suportado 56 



 
 
 
 

 

2 

2 

pelo Fundo deve ser complementado pelo Poder Público. Hoje o Programa conta com 10 (dez) famílias 57 
cadastradas e pretende-se atingir 15 (quinze) famílias. Deliberado pela votação do aumento do recurso 58 
mesmo sem constar como item de pauta. O valor pago as famílias será o equivalente a 1 (um) salário 59 
mínimo vigente, de acordo com o disposto na Resolução Normativa. Valor do FMDCA: R$4.576.329,86 60 
(quatro milhões quinhentos e setenta e seis mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) A 61 
ABRINQ questiona qual a contrapartida do Governo para o Fundo e orienta a doação de recurso do 62 
orçamento para tal. Não recebemos remanejamento governamental por não esgotarmos com todo o 63 
montante do Fundo. Os editais não tem contemplado o seguimento de 0 a 6 anos e há necessidade de um 64 
estudo para tal. Os Conselhos trabalham isoladamente e precisamos começar a traçar juntos os 65 
caminhos para resolução dos problemas. Os projetos não se tornam políticas públicas e isto enfraquece 66 
as ações que se tornam apenas pontuais. Encaminhamento: incluir a Guarda Subsidiada como item de 67 
pauta para a próxima assembléia e abertura de Edital de Projetos para a Primeira Infância. Continuamos 68 
com o item oito: Relatos do Processo Eleitoral para Conselheiros Tutelares: as inscrições estão na 69 
Câmara de Legislação para análise. Prossegue com o item nove: Capacitação dos Conselhos 70 
Municipais: Curso Introdutório de Formação de Conselheiros de Políticas Públicas com as seguintes 71 
temáticas: Estado e Sociedade, Princípios da Administração Pública, Democracia e Participação, 72 
Controle Social das Políticas Públicas. Foi solicitado a EMAPS a inclusão do tema Marco Regulatório.  73 
Em breve informaremos a data de início do curso. Item dez: Informes sobre a Semana do Brincar: O 74 
Dia Mundial do Brincar é comemorado no dia 28/05 e no corrente ano a Semana Mundial se dará entre 75 
os dias 25/05 a 02/06. No dia 15/03 às 15 horas será realizada reunião para formatação das atividades no 76 
SESC. Encaminhamento: incluir o Histórico da Semana Mundial do Brincar como item de pauta para 77 
a próxima assembléia. Item onze: Indicação do representante do CMDCA para o Programa Viva 78 
Leite, CM-PETI e CEVISS: item prejudicado. Será pautado novamente no próximo mês. Haverá a 79 
diminuição da Frente de Trabalho a partir do dia 14/04. Acredita-se que não não sofrerão mudanças os 80 
serviços do Viva Leite e da Zeladoria. Encaminhamento: ofício à SEDS solicitando informes acerca 81 
deste tema visando a não interrupção no Programa Viva Leite. Item doze: Assusntos Gerais: Eleição 82 
do Conselho da Juventude dia 11/03 às 18:30 na Casa de Participação Comunitária. Palestra sobre 83 
Empoderamento das Mulheres Encarceradas dia 15/03 às 8:30 no Consistório da UNISANTA. 84 
Conferência Municipal do Idoso dia 21/03 no SESC das 8:00 às 18:00. Seminário Campanha da 85 
Fraternidade “Políticas Públicas” dia 06/04 no Salão de Festas da Catedral das 8:00 às 12:00. Se Por fim 86 
justificam-se as ausências da Senhora Isabel Callil e do Senhor Gildo Andrade. Sem mais nada a tratar, 87 
a senhora presidente dá por encerrada a reunião e eu Claudia Diegues Krawczuk, segunda secretária 88 
lavro a presente ata que vai assinada por mim e pela senhora presidente. 89 
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