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

Adolescente – CMDCA. Realizada ao sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezoito, com 2 

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

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

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

presentes e pergunta se todos tomaram conhecimento da mesma para deliberação. Com 6 

anuência de todos foi APROVADA com as ressalvas a serem corrigidas. Item 2 – Relatos 7 

da Diretoria Executiva – Reunião realizada no dia 29 de  maio p.p. nesta Casa, onde foram 8 

tratados os seguintes assuntos: Trâmites burocráticos da Capacitação CPFL; Processo de 9 

contratação de empresa para realizar a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 10 

Adolescente; Proposta que será encaminhada para participar do Edital dos Fundos da Criança 11 

e do Adolescente da Fundação Itaú Social; Estratégia de monitoramento dos Planos 12 

Municipais levantada pela Comissão de Monitoramento; Foram levados a consideração dos 13 

membros da executiva os Ofícios e demais expedientes encaminhados em cumprimento as 14 

deliberações deste CMDCA, a saber:  Publicação da Resolução Normativa nº 312/2018-15 

CMDCA, que dispõe sobre o Plano Municipal da Primeira Infância, publicado no Diário Oficial 16 

de vinte e cinco de maio próximo passado;Encaminhamento dos Ofícios: nº. 51 e 52/2018 17 

para Câmara Municipal de Santos e CEV de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 18 

solicitando  a inserção de metas do Plano Municipal Decenal dos Direitos da Criança e do 19 

Adolescente de Santos na Lei de Diretrizes Orçametária do Município e posteriormente na Lei 20 

Orçamentária Anual. Ofício 53 e 54/2018 – CMDCA indicando os representantes deste 21 

CMDCA para o Conselho Municipal de Educação e Conselho Gestor da Fundação 22 

Casa;Ofícios nºs. 56 e 57/2018-CMDCA encaminhando o Relatório de visita dos serviços de 23 

saúde mental do município elaborado pela Comissão de Monitoramento a Secretaria 24 

Municipal de Saúde e ao Promotor da Vara da Infância e Juventude desta Comarca;Ofício 25 

58/2018-CMDCA reiterando o Ofício 33/2018-CMDCA, que solicita a Secretaria de Saúde um 26 

levantamento onde constem o número de adolescentes gestantes no município, dividido por 27 

faixa etária e bairro onde residem, referente ao período de janeiro de 2017 até, a presente 28 

data, apontando: Número total de adolescentes gestantes atendidas nos equipamentos da 29 

SMS; Número de adolescentes gestantes usuárias de drogas; Relação das adolescentes 30 

gestantes usuárias de drogas e os serviços onde estão sendo acompanhandas; Quantidade 31 

de crianças nascidas vivas, filhas das adolescentes usuárias de drogas; Quantidade de 32 

natimortos, filhos das adolescentes usuárias de drogas e Quantidade de óbitos maternos das 33 

adolescentes usuárias de drogas;Ofícios nºs.59 e 60/2018-CMDCA, encaminhados as 34 

Secretarias de Esporte e Cultura solicitando informações acerca da existência de projetos 35 

desenvolvidos para crianças e adolescentes que residem na Vila dos Criadores;Ofício nº 36 

61/2018-CMDCA, encaminhando resposta a 5ª Vara Criminal;Ofício nº 62/2018-CMDCA, 37 

reiterando ofício 44/2018, solicitando informações acerca do funcionamento da Biblioteca Viva 38 

Plínio Marcos, instalada na área continental do município com recursos do Fundo Municipal 39 

dos Diretos da Criança e do Adolescente – FMDCA;Ofício nº 63/2018-CMDCA, encaminhado 40 

a CODESP reiterando a solicitação da substituição da representante da CODESP, com 41 

fundamento no parágrafo único do artigo 25 da Resolução Normativa 004/2007, que dispõe 42 

sobre o Regimento Interno do CMDCA.Ofício nº 64/2018-CMDCA, encaminhado a SEGES 43 

informando as atribuições dos conselheiros tutelares;Ofício nº 65/2018-CMDCA,  44 

encaminhado a SEDUC reiterando o Ofício 31/2018-CMDCA, que solicita providências quanto 45 

aos fatos observados na visita realizada nos equipamentos que atendem as crianças e 46 

adolescentes do Programa  Escola Total em Caruara e Monte Cabrão;Ofício nº 66/2018-47 

CMDCA, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde o Relatório de visita dos serviços de 48 

saúde mental do município elaborado pela Comissão de Monitoramento para a Secretaria 49 

Municipal de Saúde e Promotor da Vara da Infância e Juventude desta Comarca;Ofício nº. 50 

67/2018-CMDCA, encaminhando ao MP com cópias dos Ofícios da encaminhados a SEMES 51 

e SECULT, assunto:  informações acerca da existência de projetos desenvolvidos para 52 
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crianças e adolescentes que residem na Vila dos Criadores;Ofício nº 68/2018-CMDCA,  53 

encaminhando ao MP cópia do Ofício encaminhado  a SMS, no qual solicita informações 54 

acerca da criação da Casa de Acolhimento à Gestante dependente química.  Ofício nº 55 

69/2018-CMDCA, encaminhando ao MP cópia do Ofício do relatório de visitas realizadas 56 

pelos membros da comissão de monitoramento do  “Plano Municipal Decenal dos Direitos 57 

Humanos da Criança e do Adolescente”.Ofício nº 70/2018 – CMDCA, encaminhado a SMS 58 

reiterando oficio que solicita informações sobre a atual situação do atendimento oferecido pelo 59 

PAIVAS.Prosseguindo a Dra. Adriana Jandelli informa que ingressaram na Prefeitura duas 60 

advogadas concursadas que foram lotadas na Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) 61 

prestando serviços  nos Centros de Referência Especializado da Assistência Social -  CREAS 62 

das Zonas Leste e Noroeste, Dras. Fernanda e Paula. E por serem profissionais novos, 63 

sugere que o CMDCA dialogue com o gestor da política pública, indicando que elas participem 64 

das Assembleias deste Órgão, para irem se capacitando, já que os advogados atuais estão 65 

em vias de aposentaria. Item 3 - Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões 66 

– CEVISS – Dra. Claudia Diegues informa que participou de reunião proposta pelo Conselho 67 

Municipal dos Direitos da Mulher – COMMULHER com os representantes do Programa de 68 

Atenção Integral as Vítimas de Violência e Abuso Sexual – PAIVAS, a fim de rever o fluxo de 69 

atendimento as vítimas de violência sexual  e que foi literalmente dito que não há atendimento 70 

psicológico para crianças e adolescentes, mas que estão em tratativas para que seja resolvida 71 

essa lacuna. A situação culminou com a transformação dos Centros de Valorização da Criança 72 

-  CVC's em   Centro de Atendimento Psicossocial Infantil  – CAPSI. Claudia relata ainda que 73 

os seguimentos estão perdidos, sem saber para onde encaminhar as crianças e adolescentes 74 

que necessitam do atendimento na vertente terapêutica. Ressalta a urgência em resolver a 75 

questão dos antigos CVC's, pois as crianças e adolescentes estão sem atendimento 76 

psicológico e convida os presentes a participarem da próxima reunião da CEVISS, no próximo 77 

dia 14/6, onde o tema será discutido de maneira mais abrangente. A esse respeito, Sr. Edmir 78 

destaca que há uma proposta para que o Centro de Atendimento Psicossocial  – CAPS venha 79 

a atender a drogadição, mas o CAPSI entende que essa patologia não é função deles. Edmir 80 

destaca ainda que a ausência de psicólogos impacta no matriciamento. Sra. Raquel destaca 81 

que o processo terapêutico é o ideal e que é diferente do atendimento 82 

psicológico.Continuando informa que não houve reunião na Câmara Municipal com o 83 

Vereador Fabiano, para tratar sobre a lei  de autoria do vereador Banha, em virtude da mesma 84 

ter sido suspensa e, que em 20/06 haverá audiência pública para decidir se ela continuará ou 85 

não em vigor. Sobre o CM-PETI, Sra. Raquel Cuellar informa que houve uma proposta de 86 

alteração no Decreto que criou a Comissão em relação ao período de mandato, sendo 87 

proposto pelos membros que o atual mandato se estenderá até o final de 2018 e coincidirá 88 

com o término do mandato dos conselheiros do CMDCA, e então em 2019, iniciam juntos 89 

presidência e nova coordenação. A esse respeito, Dra. Adriana Jandelli, destaca que é o novo 90 

Colegiado do CMDCA  que indicará os participantes das câmaras e comissões e sugere que 91 

essas nomeações aconteçam na Assembleia Geral Ordinária de fevereiro/2019, quando a 92 

nova diretoria estará composta. Sr. Edmir aproveita para agradecer à Dra. Adriana por ter 93 

participado do evento na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com importantes 94 

contribuições nas discussões. Dra. Adriana faz um breve relato do evento, destacando que foi 95 

importante para a própria OAB entender algumas situações e para que algumas pessoas 96 

entendam de fato como acontecem os processos de construção.Esses eventos contribuem 97 

para tornar mais ampla a discussão. Entretanto, em termos de política pública, muito pouco se 98 

constrói. Alerta para o fato de que os advogados que são envolvidos e que conhecem o 99 

sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes -SGDCA e a área social são 100 

poucos e estão se aposentando. Pergunta, para quem vamos deixar essas questões e 101 

causas? ConselhosTutelares – CT do Centro Roselaine Gama (Rose), sobre a FICAI, 102 

pergunta sobre o Projeto Colibri e a Sra. Suzete Faustino informa que já foi publicado, Sr. 103 

Paulo Paim informa que o recurso será depositado na conta das instituições na próxima 104 



 

 

 

 

 

3 

3 

segunda feira, dia 11 de junho. CT Rose recorda que em atas passadas o Secretário de 105 

Educação Carlos Mota respondeu oficio a respeito de vagas para o ensino fundamental e 106 

creche e que no caso do centro de Santos, a UME Avelino não terá como assimilar todas as 107 

crianças do fundamental I que sairão da UME Colégio Santista e que não há outra escola para 108 

os alunos serem encaminhados. Na discussão, pondera- se se o Colégio Barnabé poderia 109 

atender. Sra. Suzete ressalta que Município e Estado precisam conversar e terem real 110 

conhecimento sobre a demanda existente. Conselheira Lúcia Tavares recorda que na 111 

assembleia de maio constam informações da Seduc de que há três classes de alunos do 112 

Ensino Fundamental II sem vagas.  Como encaminhamento, Sr. Edmir solicita oficiar o 113 

Dirigente de Ensino e o Secretário de Educação para uma reunião para o dia 20 de junho. 114 

Sobre o SIPIA, CT Rose recorda que o novo Sistema entrará em vigor e o antigo será 115 

bloqueado no dia 15/5 e que não houve capacitação para operar o novo Sistema. CT da Zona 116 

Noroeste Mário Henrique também refere estar com dificuldades no manuseio e que é preciso 117 

uma capacitação urgente para os conselheiros tutelares. Sr. Edmir refere que está contatando 118 

o Sr. Antonio Carlos, de Brasília, para vir à Santos realizar a capacitação. A respeito da 119 

capacitação dos CTs, a CT Rose ressalta novamente que precisam que tenham como pauta 120 

as necessidades de formação específica para CT e que é papel do município garantir essa 121 

formação e não do Fundo unicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. Dra 122 

Adriana Jandelli refere que há uma grande diferença entre formação e supervisão e pergunta 123 

o que os CTs precisam, é importante saber suas necessidades. A colaboradora Sandra 124 

recorda que anos atrás havia supervisão técnica para apoio na resolução de situações e 125 

discussão de casos. Sr. Edmir reitera que a capacitação/supervisão permanente, é atribuição 126 

do município. Sra. Suzete esclarece que o CT é ligado ao Gabinete do Prefeito e que o 127 

documento sobre a garantia de recursos para capacitação dos CT pelo município já foi 128 

enviado ao Gabinete. A respeito do Decreto sobre o aprendiz adolescente da Média 129 

Complexidade o Sr. Edmir informa que a Prefeitura abriu edital, sendo vencedora a ASPPE e 130 

que é voltado para adolescentes em defasagem escolar e que será uma oportunidade de 131 

favorecer a inserção dos mesmos no mercado de trabalho, e que os adolescentes já foram 132 

contatados e estão aguardando o início do projeto. Sra. Maria José Barbosa do Lar Santo 133 

Expedito relata que os adolescentes estão com grande expectativa sobre a possibilidade de 134 

ingresso no mercado de trabalho. Sra. Raquel entrega o trâmite processual a Sra. Suzete 135 

Faustina, visto que o processo se encontra parado na Secretaria de Desenvolvimento Social -  136 

SEDS. Sr. Edmir orienta para o envio de oficio ao Secretário Flávio Jordão para 137 

esclarecimentos sobre o status do projeto. Item 4 - Relatos das Câmaras Setoriais – Sr. 138 

Wilson Brecoghi informa que as Câmaras de Planejamento e Financeira não se reuniram este 139 

mês. Sr. Paulo Paim informa que o saldo de dezembro poderá ser utilizado em janeiro do ano 140 

seguinte para não haver devolução de saldo no final do ano. Informa ainda, que serão pagas 141 

as parcelas dos novos projetos no dia 11/6 e que o atraso foi em razão de questões jurídicas 142 

por conta da Lei 13.019 e por conta de acúmulo de serviços. Sr. Paulo Paim consulta os 143 

presentes sobre pagamentos feitos por RPA, sugerindo uma troca de rúbricas em relação ao 144 

recolhimento de impostos. Dra. Adriana afirma que mediante os comprovantes de 145 

recolhimentos o entendimento é o mesmo e entende ser possível alterar a rúbrica. Sr. Edmir 146 

propõe que a assembleia delibere pela alteração da rúbrica. Todos os presentes aprovaram a 147 

proposta e as organizações envolvidas  serão informadas sobre  tal decisão.     Item 5 – 148 

Apresentação do Centro de Referência e Apoio à Vítima - CRAVI pela representante do 149 

Serviço no Município – Sra. Aline, Psicóloga, apresenta o CRAVI, que é mantido pela 150 

Secretaria Estadual de Justiça, que atende a vítimas e familiares das vítimas de crimes, com 151 

atendimento psicológico, acompanhamento e fortalecimento da vítima e sua família. Esclarece 152 

que trata-se de um serviço complementar e que casos de violência sexual são encaminhados 153 

ao Centro de Referência especializado da Assistência Social - CREAS. A esse respeito Sra. 154 

Rejane pede que fique bem claro o tipo de demanda que o CRAVI atende para não haver 155 

risco de sobreposição ao papel do CREAS. Item 6 - Informes da XI Conferência Municipal 156 
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dos Direitos da Criança e Adolescente – Sr. Wilson informa que entrou em contato com o 157 

SENAC para acertar os detalhes da Conferencia e que o SENAC disponibilizará sete salas e 158 

um anfiteatro, com capacidade para 148 pessoas, que irá apoiar na divulgação e que o 159 

CMDCA atuará na mobilização dos grupos, convite à sociedade e alimentação. Item 7 – 160 

Informes do Encontro de Capacitação para Conselheiros de Direitos promovida pelo 161 

CMDCA/CPFL- Sr. Wilson informa que a mesma acontecerá nos dias 25 e 26 de junho, das 9 162 

ás 17h na Unimonte. Item 8 -  Deliberação da proposta do CMDCA que será inscrita para 163 

concorrer ao Edital Fundos da Criança e do Adolescente 2018 do Itaú Social – Sr. Wilson 164 

esclarece os trâmites e sugere que seja composto um grupo de trabalho para elaborar a 165 

proposta do CMDCA considerando o roteiro do Itaú. Foi deliberado que as Sras. Bruna, 166 

Nayara, Priscila, Maira, Cristiane, Roselaine e Raquel integrarão o GT, sendo que a reunião 167 

para elaboração do projeto acontecerá no dia 18/6 as 8h30, nesta Casa. Item 9 – Assuntos 168 

Gerais – A conselheira tutelar Roselaine fala, novamente, sobre a necessidade de engajarmos 169 

os adolescentes nos Programas de Aprendizagem Profissional. Todavia, as empresas não 170 

cumprem as cotas.   Nesse momento foi trazido pela Sra. Viviane Aparecida Filqueiras as 171 

dificuladades que as entidades formadoras estão atravessando, pois preparam os 172 

adolescentes para o mercado de trabalho e não estão conseguindo a colocação profissional 173 

desses, o que leva esse público a procurar outras formas de ganhar a vida, sem falar no 174 

descrédito do trabalho que é feito. É preciso sentarmos e discutirmos formas de solucionar  175 

este fluxo está dificil junto as empresas a colocação desses meninos. Ratifica a importância 176 

deste Órgão reativar a Comissão de Aprendizagem Profissional, visto a riqueza de 177 

informações que eram trazidas e discutidas pelos representantes das entidades formadoras. 178 

Após varias considerações foi combinado que os membros da Comisão serão convidados a 179 

participar de reunião ainda este mês. A conselheira, Sra. Andrea Cruz Gomes informa que na 180 

reunião de Supervisão realizada este mês na Secretaria de Educação a representante do 181 

Departamento de Articulação da Secretaria de Desenvolvimento Social, Sra. Maria do Carmo 182 

capacitou as supervisoras sobre o preenchimento da Ficha de Notificação do Aluno 183 

Infrequente – FICAI ratificando a importância do documento. Na ocasião foi parabenizado a 184 

equipe pelo correto preenchimento das fichas, referentes a maio.O conselheiro Sr. Wellington 185 

Araujo informa que está aberto até o próximo dia 15 as inscrições para interessados em 186 

participar da X Semana Municipal da Juventude, cujo tema é “Eu, minha Cidade, meu País 187 

Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 188 

a assembleia às 12h30h. Eu, Lúcia Aparecida dos Santos Tavares, 1ª Secretária e Ana Lúcia 189 

Rezende, 2ª Secretária lavramos a presente ata.   190 

 191 
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 193 

      EDMIR SANTOS NASCIMENTO            LUCIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES 194 

               PRESIDENTE                                                    1ª SECRETÁRIA 195 
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