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

Adolescente - CMDCA realizada ao sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, com 2 

início em segunda chamada ás nove horas na Casa de Participação Comunitária, situada na Rua 3 

XV de novembro, nº183 – Centro Histórico de Santos. Item 1. Apreciação e Deliberação da ata 4 

da Assembleia anterior - O senhor Presidente, Edmir Nascimento cumprimenta os presentes e 5 

pergunta se todos tomaram conhecimento da mesma para deliberação. Com anuência de todos foi 6 

APROVADA com as ressalvas a serem corrigidas. Justificaram ausência os Senhores Galvão 7 

da SEDURB, Cristina do NAPNE, Solange Alvarenga da DER/Santos e Fernanda da PROVIVER. 8 

Item 2 – Relatos da Diretoria Executiva – A respeito do veículo do CCEV – Centro de 9 

Convivência Esperança e Vida, que foi furtado e o recurso do seguro gasto indevidamente, o Sr. 10 

Presidente Edmir informa que foi devolvido em sua totalidade ao FMDCA. Sr. Edmir informa 11 

também que está buscando recurso financeiro estadual para realização de formação sobre a 12 

Primeiríssima Infância, que uma solicitação formal será entregue ao Vice-Governador Márcio 13 

França. Outra situação a ser tratada será a situação da Unidade Prisional. Sobre a capacitação 14 

para conselheiros a ser financiada pela CPFL, Sr. Wilson informa que que já foi discutido com a 15 

referida empresa tanto o roteiro como os valores, que totalizarão R$50.000,00 para quatro 16 

encontros de dois dias, num total de 16 horas cada edição. Sobre o ônibus que está com a 17 

PROECO, o mesmo esclarece que o prazo para a devolução expirou e o CMDCA acionou o 18 

Ministério Público e a Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania – SERIC. SR. Wilson 19 

informa ainda que o MP já oficiou a PROECO sobre o veículo e sobre os bens permanentes. A 20 

esse respeito Sr. Edmir sugere que a RESNOR que trata da questão dos bens permanentes, seja 21 

revista pelo CMDCA esclarecendo aos presentes que a RESNOR vigente orienta sobre a 22 

devolução de bens adquiridos com recursos públicos que não podem ser patrimonializados. Refere 23 

que se a entidade muda o perfil de atendimento e continua utilizando o bem para outro projeto que 24 

também atende às premissas do CMDCA e com autorização do referido conselho, não deveria 25 

haver devolução do mesmo. Sr. Wilson refere que em seu entendimento, a lei 13.019 define sobre 26 

esse tema. Sra. Luci recorda que em 2007 um veículo – Kombi foi doado e que com o passar do 27 

tempo se perdeu e nunca foi devolvida ao CMDCA, ressalta ainda que é preciso gestão do 28 

Conselho e acompanhamento desses processos. Sr. Edmir informa que os quatro projetos 29 

aprovados neste Conselho foram enviados à PGM e SERIC. Item 3 - Relatos dos representantes 30 

dos Conselhos e Comissões – A Conselheira Tutelar da Zona Noroeste, Luana inicia 31 

questionando que o CT está com apenas um Notificador, poia o outro Notificador teve seu contrato 32 

encerrado há mais de três meses, que o CT está com cerca de 200 notificações para realizar até 33 

início de janeiro além dos documentos que precisam ser entregues nesse período. Alega ainda 34 

que o CT é questionado mensalmente pelo DEARTI sobre o número de notificações realizadas. 35 

Destaca ainda a “enxurrada” de FICAIS, tendo até cinco notificações de um mesmo aluno. Relata 36 

ainda que em outubro passado foi informado que um novo notificador seria contratado, mas a 37 

contratação não foi realizada. Cita ainda que contratariam uma pessoa pela Frente de Trabalho, 38 

que uma pessoa da área de limpeza foi enviada pela Sra. Suzete Faustina, mas que não ficou na 39 

função. A respeito do veículo Fiat Doblô do CT, Luana afirma que não está no CT e que um carro 40 

sedan não entra na favela, alega que a Doblô está fazendo viagens com o PROCON, relata 41 

também que o CT não tem motorista próprio chegando a alterar-se três nomes de motoristas, 42 

afirma ainda não assinar ficha de frequências desses profissionais. Luana finaliza afirmando que a 43 

situação pode piorar pois o único Notificador do CT terá seu contrato encerrado em janeiro 44 

próximo. Sobre a FICAI, Luana reafirma a importância do preenchimento correto da FICAI e para 45 

isso é preciso capacitar os profissionais que utilizam esse instrumental. Como encaminhamento, 46 

Sr. Edmir informa que o CMDCA irá oficiar o DEARTI, cobrando informações sobre o Notificador, 47 

sobre a FICAI informa que já fez contato com a Sra. Maria do Carmo. Luci sugere que o CMDCA 48 

solicite informações sobre a localização da Doblô do CT-ZN. Sr. CT Francisco da ZL, relata que o 49 

veículo já ficou sem combustível, e que 150 notificações estão sendo feitas das 14h ás 18h. Sobre 50 

a precariedade da infraestrutura dos CT, o Sr. Edmir afirma que encaminhará ao Ministério Público. 51 

Item 4 - Relatos das Câmaras Setoriais – Sobre a CEVISS, Sra. Claudia Diegues informa que o 52 

Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil foi finalizado em que em 53 

janeiro será apresentado a este Conselho. Relata que houve Seminário sobre práticas de saúde, 54 

que discutiu sobre bullyng e gravidez na adolescência, realizado no dia primeiro de dezembro, 55 

relata experiência das ‘Fabricas de Cultura”, espaços com oficinas e balada campeã entre as 22h 56 
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e 2h da manhã, contemplando jovens, como uma uma iniciativa que Santos poderia criar um 57 

projeto piloto para contemplar os jovens. A respeito das abordagens, Sr. Edmir pergunta à Sra. 58 

Rejane- SEAS, se há como mensurar efetivamente o número de crianças abordadas que estão 59 

inseridas em programas e atividades em organizações sociais e ou educativas na cidade. Sra. 60 

Rejane responde que sim. Sra. Raquel do CEMIPETI informa que está deixando a 61 

representatividade no COMAD e que assumira vaga de Tania Justo no CMDCA pelo ASPPI. Tania 62 

Justo justifica a renúncia da cadeira neste Conselho pois retornara à carreira como Docente. Sr. 63 

Edmir substituirá Raquel no COMAD. Item 5 - Informações sobre a restituição da quantia 64 

devida pela organização Centro de Convivência Esperança e Vida ao Fundo Municipal dos 65 

Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA - Sr. Edmir informa que o recurso foi devolvido 66 

em sua totalidade ao FMDCA. Sra. Item 6 - Deliberação dos nomes dos conselheiros que 67 

acompanharão a execução dos projetos financiados com recursos do FMDCA, a saber: 68 

Projeto Colibri da UACEP – Lucia avares e Liana do Carmo ; Projeto Bem na Foto da Vitae 69 

Domini – Viviane Costa Pinto e Rejane Fonseca; Projeto Porto de Idéias da SECULT – 70 

Viviane Filgueiras e Marcos Moura; Projeto Culturando – Adriana Jandelli e Sandra Petty.A 71 

esse respeito Dra. Adriana sugere pensar uma estratégia para as visitas de monitoramento, que a 72 

Casa organize um cronograma disponibilizando-o aos Conselheiros Casa, que organize as 73 

agendas e os comuniquem sobre as visitas. Viviane – CAMPS sugere suplentes para o assumir o 74 

posto do Conselheiro que não puder fazer as visitas e que a dupla seja paritária. Cláudia Diegues 75 

ressalta que o monitoramento dos Programas e Planos Municipais não está acontecendo. Edmir 76 

reitera informando que estão sendo monitorados. Lúcia sugere que seja disponibilizado veículo 77 

público para realização das visitas. Item 7 - Deliberação do pedido de registro da Organização 78 

Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael – Foi deliberado a favor do registro da referida 79 

Organização. Item 8 - Apresentação dos resultados dos Projetos financiados com recursos 80 

do FMDCA: Projeto Esportivo Educacional da Fundação SETTAPORT e Projeto Oficina de 81 

Fotografia da Associação Filantrópica Católica Ortodoxa – As referidas Organizações 82 

apresentaram os projetos financiados, objetivos e resultados e esclareceram dúvidas dos 83 

presentes. Item 9 -  Assuntos Gerais –  Sr. Edmir informa a todos que a primeira AGO de 2018 84 

será no dia doze de janeiro. Dra. Adriana solicita que fique registrado nota de repúdio sobre a 85 

Câmara de Legislação e Planejamento. Sra. Taís socializa Auto de Natal que acontecerá no 86 

Mercado Municipal com expositores de artesanato e alimentação. Sra. Lucia sugere que projetos 87 

aprovados e financiados pelo FMDCA  sejam divulgados na internet ( Portal, Face boock, etc) das 88 

Organizações, e que constem a) nome do projeto, b) valor do patrocínio e que estas organizações 89 

contribuam com a divulgação da Campanha Destinação Criança. Sr. Luci sugere ainda aplicação 90 

da Lei 033/2006 que rege sobre o dever de divulgação do patrocínio e suas condicionalidades, 91 

vide portal dos conselhos. Sra. Luci finaliza relatando que no dia 30 de novembro participou do 92 

Fórum Municipal de Ouvidoria e Transparência de Santos e que não havia imprensa (DO) no local, 93 

informa que soube do evento no mesmo dia por meio do Jornal A Tribuna, reitera a importância de 94 

divulgar e aplicar a lei 12.527/11 sobre o acesso à informação. Ressalta também que não havia 95 

interprete de Libras no evento. Sr. Nicola esclarece que o DO não compareceu ao evento porque 96 

não houve convite oficial e a respeito do interprete de Libras informa que não é possível atender 97 

em todos os eventos públicos.  Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu a presença de 98 

todos e deu por encerrada a assembleia às 11h. Eu, Lúcia Aparecida dos Santos Tavares, 1ª 99 

Secretária lavrei a presente ata.   100 
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 EDMIR SANTOS NASCIMENTO      LUCIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES 102 

Presidente         1ª Secretária 103 


