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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 quatro de outubro de dois mil e dezoito, início em segunda chamada 2 
as nove horas e dez minutos nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada na Rua XV 3 
de Novembro, número cento e trinta e oito, Centro Histórico em Santos, São Paulo, em razão do prédio 4 
estrar fechado, só abrindo as oito horas e cinquenta minutos. Participantes: Verificação de presenças e 5 
justificativa de ausências conforme lista anexa.  Iniciada a reunião o senhor Presidente, Edmir 6 
Nascimento cumprimenta os presentes e coloca em pauta o item um: Apreciação e Deliberação das atas 7 
das Assembleias Gerais Ordinárias de julho e setembro anterior; pergunta se todos tomaram 8 
conhecimento se estão de acordo para deliberação. Todos de acordo as atas foram aprovadas. Senhor 9 
presidente pede autorização para colocar em apreciação e deliberação a ata de janeiro passado, 10 
informando que foi enviada por e-mail par a inclusão da apresentação da apreciação. Todos concordam 11 
e aprovam a ata. Continua e pede autorização do colegiado para apresentação do Projeto Colibri, 12 
financiado pelo FMDCA, embora não seja item de pauta. Autorizado o senhor presidente convida a 13 
senhora Vanessa Leite Góes, coordenadora do Projeto para explanação. Senhora Vanessa cumprimenta 14 
os presentes e relata que de o projeto é desenvolvido pela organização UACEP e tem como objetivo a 15 
redução da evasão escolar, demanda do Plano Municipal deste Conselho. As escolas têm muitas 16 
dificuldades de fazer a busca ativa do aluno infrequente e o projeto veio para ajudar nessa busca, e 17 
conscientização do aluno e da família da importância de estar na escola. Iniciado em dois mil e quinze 18 
com oito escolas pilotos com cento e sessenta e nove casos e agora em dois mil e dezoito atendendo 19 
todas as escolas municipais e estaduais com a intenção de que o projeto se torne uma política pública do 20 
município. O diferencial são as visitas domiciliares, construção de vínculo. Somos quinze técnicos 21 
educadores e um coordenador. De fevereiro a maio atendemos quatrocentos e cinco casos de alunos 22 
infrequentes oriundos dos conselhos tutelares sendo setenta casos reincidentes. Em Caruara o número de 23 
infrequência é alto. Ate hoje atendemos setecentos e quarenta e seis casos de escolas municipais e cento 24 
e cinquenta e dois de escolas estaduais., oitocentos e noventa e oito buscas ativas no total. Duzentos e 25 
sessenta e nove alunos voltaram à escola, vinte e seis não retornaram, sessenta e uma cancelada por 26 
motivo de mudança. Senhor Alexandre Marques representante da Diretoria de Ensino Estadual de 27 
Santos informa que das vinte e quatro escolas estaduais dez já participam do projeto. Senhora 28 
colaboradora Luci Freitas solicita que essa apresentação conste no Portal dos Conselhos. Todos 29 
concordam. Senhor presidente agradece a explanação e coloca em pauta o item dois: Relatos da 30 
Diretoria Executiva: senhora segunda secretaria Ana Lucia Rezende relata que os assuntos tratados: 31 
Edital de seleção de Projetos a serem financiados pelo FMDCA; e os demais assuntos que são itens de 32 
pauta dessa assembleia. Item três: Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões; senhora 33 
Cláudia Diegues, coordenadora da CEVISS, informa que foi realizada reunião o de dois mil e 34 
dezenove.om o Coordenador do Projeto Eureca, combinando a participação de doze adolescentes do 35 
Centro da Juventude da Zona Noroeste no Desfile de Carnaval em Sapopemba, São Paulo; fizemos 36 
reunião com a Delegada da Mulher de Santos Dra. Fernanda  para falarmos sobre o atendimento dado às  37 
vítimas de violência quando procuram a delegacia, foi quando nos informou que a Secretaria Municipal 38 
de Saúde irá lançar o Fluxo de Atendimento à Vítimas de Violência contemplando as ações da 39 
Delegacia. Ficamos chocadas por saber por ela que um fluxo seria lançado em Audiência Pública dia 40 
cinco de dezembro as quatorze horas sem a consulta do CMDCA e da CEVISS. Senhor Edmir concorda 41 
que o CMDCA deveria ter sido contatado e solicita a presença de todos na audiência. Senhora Raquel 42 
Cuelar, coordenadora do CMPETI, informa que várias reuniões foram feitas para acertos do pré-43 
lançamento da Campanha da Aprendizagem com a confecção de um Selo elaborado por jovens das 44 
escolas de Santos para a Empresa Amiga do Jovem Aprendiz. O jovem campeão do desenho receberá o 45 
prêmio dia doze de junho de dois mil e dezenove. Conversamos também sobre a questão da Socio 46 
Aprendizagem, muita exigência nos requisitos para a contratação. Dia vinte e quatro próximo faremos 47 
reunião com as entidades sócio educadoras para discutirmos essa questão porque quanto mais exigimos 48 
menos conseguimos inserir a demanda, pois esses jovens não possuem esses pré-requisitos. Senhora 49 
Viviane Simone representante do CAMPS fala que o novo Edital do Programa Petrobrás Jovem 50 
Aprendiz em parceria com a Casa da Vó Benedita exige escolaridade mínima de primeiro ano do Ensino 51 
Médio, infelizmente os jovens do entorno (Valongo) não tem essa escolaridade. Sugere que façamos 52 
uma reunião com a Petrobrás para explicar essas questões. Deliberado: Contato com a Casa da Vó 53 
Benedita para marcarmos reunião com a Petrobrás e explicarmos essas questões. 54 
Encaminhamento de ofício à Superintendência da Petrobrás, ao CONANDA e ao Ministério 55 
Público do Trabalho relatando essa questão. Senhora Taís Aguiar fala que na Comissão de 56 
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Monitoramento foi trabalhado o questionário que servirá como instrumental para as visitas faremos 57 
apenas a primeira parte com a gestão. Discutimos também com a Secretaria de Educação a questão da 58 
demanda reprimida de zero a três anos. Quantas estão em lista de espera, vagas, entre outros casos. 59 
Senhor Edmir relata que na Mediação com os Conselheiros Tutelares é constante a dificuldade de vagas 60 
na educação infantil. O SIPIA está muito ruim, sistema mais difícil, encaminhamos à Brasília aos 61 
cuidados do senhor Antônio Cláudio e a resposta foi que será necessários quatro meses para ajustes. 62 
Senhora Sandra Santos pondera que toda mudança é difícil e que as capacitações com os Conselheiros 63 
estão acontecendo. Dia nove de outubro próximo teremos Seminário “Proteger Crianças e Adolescentes 64 
e Proteger suas Famílias é Dever do Estado e da Sociedade” das dezenove as vinte horas na UNIFESP. 65 
Item quatro: Relatos das Câmaras Setoriais: Câmara de Relações Públicas: trabalhando para a realização 66 
do Evento Destinação Criança, após visita técnica no Teatro Municipal não será necessário a 67 
contratação de som e luz como previmos anteriormente. A Secretaria de Cultura disponibilizou esses 68 
equipamentos. Prosseguimos com o item cinco da pauta: Informações da XI Conferência Municipal dos 69 
Direitos da Criança e do Adolescente; Senhor Edmir informa que o tema será Proteção Integral, 70 
Diversidade e Enfrentamento as Violências. Senhora Sandra Santos informa que disponibilizaremos 71 
vale transporte para as entidades que precisarem para a participação das crianças e adolescentes nas Prés 72 
Conferências. Senhora Claudia Diegues pergunta se haverá pré-conferência na Fundação Casa? Senhor 73 
Wellington Araújo se pré-dispõe a entrar em contato com a Fundação Casa e realizar a pré conferência. 74 
Informa também que fara dia vinte e três próximo a pré conferência com os Grêmios Municipais. Item 75 
seis: Apreciação e deliberação do Edital que dispõe sobre a seleção de projetos a serem financiados com 76 
recursos do FMDCA, no eixo Aprendizagem Profissional. Senhor Edmir fala que no último edital 77 
aprovamos projetos, infelizmente o Projeto Porto de Ideias, da Secretaria Municipal de Cultura não 78 
pode ser realizado em razão de mudanças da legislação federal que veta a contratação de terceiros para 79 
execução de serviços para a administração pública sem licitação. A seguir faremos a apresentação da 80 
Minuta do Edital para apreciação. Senhor Wilson Bregochi explana o Edital que sofre   alteração no 81 
artigo sétimo que passa a ter o prazo de sessenta dias, a contar da data da publicação do presente edital, 82 
para apresentação do Projeto. Projetos serão priorizados e classificados para aprovação de acordo com a 83 
pontuação descrito no artigo 15.( Esse edital na íntegra fará parte integrante dessa ata). Senhora Regina 84 
Passos sugere que classifiquemos dois projetos para que caso haja impedimento do projeto vencedor ter 85 
o outro já aprovado. Senhora Marineide da SEDES fala que acha esse critério de pontuação excludente e 86 
tendencioso. Senhor Edmir pede que a senhora Marineide venha a frente e explique sua fala. 87 
Infelizmente a senhora Chefe de departamento da SEDES não explicou e saiu abruptamente do recinto. 88 
Senhor Edmir considera essa acusação grave, insinuação de desrespeito para com todos dizendo que irá 89 
oficiar o Secretário da SEDES relatando o ocorrido. Deliberado que serão escolhidos dois Projetos, 90 
sendo que o segundo só será financiado se o primeiro projeto não cumprir as exigências de início 91 
imediato. Continua com o artigo sétimo da pauta: Discussão dos procedimentos para o 92 
acompanhamento dos projetos financiados com recursos do FMDCA, por meio do Edital 01-CMDCA, 93 
senhor presidente informa que é preciso fazer as visitas aos projetos e encaminhar relatórios. Informará 94 
os padrinhos dos Projetos Projeto Colibri – conselheiros Lucia Tavares e Andrea (SEDUC); Projeto 95 
Anchieta Social – Ana |Lucia Rezende e Raquel Cuellar; Projeto Bem na Foto – Viviane Costa Pinto   e 96 
Lucia Almeida; Projeto Culturando –Viviane Simone e Silvia Carvalho; Projeto Capacitação Criativa – 97 
Luiz Galvão e Edmir. Senhor Wilson marcará as visitas. Prosseguimos com o item oito: Apreciação e 98 
deliberação do pedido de remanejamento de recursos do Projeto Culturando – Cultura, Esporte e 99 
Cidadania da Associação Mãos Entrelaçadas, financiado pelo FMDCA; senhor presidente convida o 100 
senhor Ari para a explanação do solicitado. Senhor Ari Lopes Jr. explica que o Projeto fora previsto para 101 
utilização da quadra da Escola Judoca Ricardo Sampaio de Caruara, mas está interditada então 102 
utilizamos a quadra onde funciona a Escola Total. Por essa razão outras crianças veem o projeto e 103 
querem participar e nós atendemos, houve então um aumento no número de crianças atendidas. 104 
Solicitamos a alteração do uso do recurso do vale transporte para a compra de combustível a rubrica é a 105 
mesma. Com anuência de todos fora concedido a solicitação. Item nove da pauta: Deliberação de 106 
representantes para participar do curso de Mediação Social de Conflitos promovido pelo Ministério dos 107 
Direitos Humanos: escolhidas conselheiras Fernanda Santos da Pró Viver e Raquel Rolemberg da Gota 108 
de Leite. Assuntos Gerais; senhora colaboradora Luci Freitas solicita que o Diário Oficial do Município 109 
volte a ser expresso. Senhora Denise da SECOR fala que levará a solicitação para seu secretário. Sem 110 
mais nada a tratar o senhor presidente Edmir Nascimento dá por encerrada a reunião e eu 111 
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Ana Lucia Rezende segunda secretária lavro e assino a presente ata em conjunto com o 112 
senhor presidente. 113 
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 116 

EDMIR SANTOS NASCIMENTO      ANA LÚCIA REZENDE 117 

          Presidente                        2 ªSecretária  118 


