
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE SANTOS – CMDCA
COMUNICADO 35/2011 - CMDCA
DISPÕE ACERCA DOS PROJETOS APROVADOS E FINANCIADOS COM RECURSOS DO 
FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA EM 2011
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos - CMDCA, criado pela
Lei Municipal nº 736/91, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela definição das 
políticas
públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município, considerando o disposto na
Resolução Normativa nº 156/2011 e, ainda a deliberação deste Colegiado na Assembleia Geral 
Ordinária
realizada em 29 de setembro de 2011, COMUNICA a aprovação dos projetos financiados com
recursos do FMDCA em 2011, a saber:
1 )Projeto: Bases para o Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
(ESCCA)
na cidade de Santos
Entidade : Associação Santista de Pesquisa Prevenção e Educação - ASSPE
Público Alvo:: 50 profissionais que atuam com a Rede de Crianças e Adolescentes de Santos.
Objetivo: Abordar a prevenção da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes por
meio da realização de oficinas de capacitação de profissionais e desenvolvimento de uma 
campanha
voltada à comunidade geral.
Valor: R$ 108.798,00 ( Cento e oito mil, setecentos e noventa e oito reais ).
2 ) Projeto: Capacitação aos profissionais que atendam adolescentes em situação de risco 
decorrente
de uso de drogas
Entidade : Associação Santista de Pesquisa Prevenção e Educação - ASSPE
Público Alvo: 50 profissionais das áreas da saúde, educação e assistência.
Objetivo: Oportunizar ao participante o conhecimento de estratégia de mobilização do jovem,
numa perspectiva de estimular a confiança em suas potencialidades , diante do enfrentamento de
situações difíceis, como exemplo o uso de drogas.
Valor: R$ 46.872,00 ( Quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais )
3 ) Projeto: Eca Conhecer para Reconhecer
Entidade : Consciência pela Cidadania - CONCIDADANIA
Público Alvo: O projeto deverá atender diretamente 400 pessoas, sendo 02 educadores de
cada Unidade Escolar que integra a Rede Municipal de Ensino do município de Santos e 02 pais 
de
alunos, acrescendo mais 80 técnicos educadores do Sistema de Garantia de Direitos.
Objetivo: Este projeto visa , ofertar uma capacitação para o conjunto de atores educacionais,
que convivem no ambiente escolar (alunos, pais, conselheiros de escola, professores, 
funcionários,
equipe técnico - pedagógica e diretores) com intuito de facilitar a compreensão do texto da Lei que
instituiu o ECA, diluir as prevenções e mitos criados em torno do Estatuto da Criança e 
Adolescente –
ECA.
Valor: R$ 98.400,00 (Noventa e oito mil e quatrocentos reais)
4 ) Projeto: Forma Not 2011
Entidade : Centro Espírita Beneficente 30 de Julho
Público Alvo: 50 jovens com deficiência intelectual
Objetivo: O projeto oferta a orientação e qualificação para inclusão no mercado de trabalho, de
jovens deficientes intelectuais. Oferece o acompanhamento Psicológico, Social, Pedagógico e
Terapeuta Ocupacional para os alunos dos cursos de Portaria, Recepção e Aux. de Escritório. O
programa também inclui a sensibilização e conscientização das empresas e seus funcionários no
tema “ Deficiência” e o acompanhamento do jovem incluído no mercado de trabalho.
Valor: R$ 32.040,00 ( Trinta e dois mil e quarenta reais)
5) Projeto: Grupo de Cuidadores



Entidade: Associação Equoterapia
Público Alvo: 42 participantes, sendo pessoas próximas ao núcleo familiar do praticante da
Equoterapia.
Objetivo: Incentivar os cuidadores a caminhar no sentido da reflexão de suas próprias atitudes
e condutas referente a dinâmica familiar, focando tal reflexão na relação direta entre cuidador e
criança/adolescente atendido pela Equoterapia
Valor: R$ 31.864,00 (Trinta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais).
6) Projeto: Inovação Digital
Entidade: Associação dos Ex- Alunos do Colégio Stella Maris
Público Alvo: 150 adolescentes, matriculados no ensino fundamental ou médio, na rede pública
de ensino. A demanda é procedente dos Morros, dos bairros da Zona Noroeste e da Zona Leste e
Central, do município de Santos.
Objetivo: .Capacitar, formar e inserir jovens em situação de risco social e pessoal no mundo do
trabalho, com aprimoramento nas áreas Administrativa, Bancária e de Informática.
Valor: R$ 97.670,93 (Noventa e sete mil, seiscentos e setenta reais e noventa e três centavos).
7 )Projeto: Promover
Entidade : Pró Viver Obras Sociais e Educacionais.
Público Alvo: 230 participantes , sendo 180 adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos e 50
pais ou responsáveis. Esses adolescentes são residentes dos bairros do Centro, Morro da Penha,
Areia Branca e marapé, no município de Santos, e vivem em situação de vulnerabilidade social e
frequentam o ensino fundamental da rede de ensino municipal e Estadual.
Objetivo: O projeto oferece , como forma de instrumento de transformação social a capacitação
profissional. Será ofertado cursos de Panificação, Informática e Web Desing (certificado pelo 
Senai).
Valor: R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais)
8 ) Projeto: Rede de Proteção
Entidade: Consciência pela Cidadania - CONCIDADANIA
Público Alvo: 15 (quinze) Conselheiros Tutelares em exercício no mandato e 15 (quinze) suplentes
– Gestão 2012-2015.
Objetivo: Incrementar o Sistema de Garantia dos Direitos e da Criança e do Adolescente na
cidade de Santos – SP, por meio do fortalecimento dos Conselheiros Tutelares em suas relações
pessoais e institucionais e consequentemente, na aplicação de medidas de proteção mais 
consistentes
e efetivas.
Valor: R$ 65.460,00 ( Sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais).
Santos, 10 de novembro de 2011.
PAULO AFFONSO GALATI MURAT FILHO
PRESIDENTE DO CMDCA


