
CONSELHO  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DA CRIANÇA E  DO  ADOLESCENTE  DE 
SANTOS – CMDCA.

Ata da Assembleia Geral Ordinária                         
Dia:11 de março de 2011.                                                                                Início: 8h30 
Local: Casa de Participação Comunitária –  Avenida Rei Alberto I, nº. 117 - Ponta da Praia 
- Santos/SP.
1. PARTICIPANTES:
Verificação da presença dos Conselheiros através da leitura da Lista de Presença, anexa. 
Justificativa de ausência apresentada:
2 - ORDEM DO DIA: 
2.1 –Apreciação e deliberação da ata da  AGO de Fevereiro de 2011;
2.2 – Relatos da Diretoria Executiva;
2.3 – Relatos dos Conselhos Tutelares;
2.4 – Relatos dos Conselhos e Comissões;
2.5 - Apreciação e deliberação de indicação de Conselheiros para compor Comissões e 
Conselhos Municipais : CMPETI,CEVISS,COMAD,Viva Leite,Nossa Família,Conselho de 
Escola,ODM,PMCFC
2.6- Apreciação e Deliberação dos recursos financeiros para a IX Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
2.7-  Apreciação  e  Deliberação  da  solicitação  de  alteração  na  planilha  financeira  – 
utilização de saldo do Projeto Biblioteca Viva Plínio Marcos – Secretaria Municipal  de 
Cultura;
2.8- Apreciação e Deliberação da Solicitação de Registro da entidade Clube 2004;
2.9 -Assuntos Gerais; 
O Sr. Presidente Paulo  Murat inicia a reunião saudando a todos e colocando o  item um 
da pauta em discussão –  Apreciação e deliberação da Ata da AGO de Fevereiro de 
2011. Pergunta se todos tomaram conhecimento da mesma  para  deliberação. Sr. Lênio 

de Lima Campos pede a palavra e solicita a inclusão  da fala da Sra. Tânia Justo e do Sr. 

Walter  Tavares, que não constam da ata. Isto posto segue a inclusão das falas ... na 

linha 31 da página 2 “...... Sra. Tânia Justo  representante da ASSPE  fala que, para  não 

ocorrer duplicidade da mesma  despesa  em  dois  projetos distintos, como exemplo conta 

de telefone, é que pensamos em financiar 80% pelo FMDCA e 20% sendo contrapartida 

da entidade. Sr. Walter Tavares representante do segmento Entidades de Atendimento 

Direto  à  Adolescentes de 13 a 18 anos   fala que não devemos generalizar, pois senão 

estaremos acusando todas as entidades de fazer isso. Se isto já ocorreu creio que se 

deva responsabilizar esta entidade. ...”. Sra. Luci solicita que sejam numeradas páginas e 

linhas. Sem mais correções a mesma foi aprovada. Passamos ao item dois da pauta – 
Relatos da Diretoria Executiva – Sr. Presidente informa sobre o recebimento do ofício 

da Secretaria  Municipal  de Saúde que tratá  sobre o  atendimento na área da Saúde 

Mental.  Comunica  que  estará  em reunião  com o  Sr.  Secretário  de  Saúde  Dr.  Odílio 

Rodrigues para tratar deste assunto pessoalmente. Sra. Conselheira Tutelar Sandra da 

Silva  pede  que  nesta  conversa  seja  discutido  também  o  problema  das  “  Gestantes 

usuárias de drogas ou melhor de Crack que fazem ponto na linha férrea da cidade” e 
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solicita informações sobre o andamento do Termo de Ajuste de Conduta sobre política 

pública  de  Saúde  Mental  de  Crianças  e  Adolescentes  na  cidade,  proposto  pelo  Sr. 

Promotor  de  Justiça  da  Vara  da  Infância  e  Juventude  de  Santos,  Dr.  Carlos  Alberto 

Carmello Júnior à Prefeitura Municipal de Santos por intermédio da Secretaria Municipal 

de Saúde  em Audiência Pública   ( temos cópia da ata da audiência pública no acervo 

deste  conselho)  .  Sr.  Edmir  Santos  Nascimento  solicita  também  que  seja  tratado  a 

efetivação  do  Senat  II  proposto  para  a  Zona  Noroeste,  ajustando  prazo  para  a 

implantação deste. Sra. Taís Pereira Aguiar Conselheira Tutelar  pede que seja também 

ajustado prazo  para o Projeto “Consultório de Rua”. Sr. Presidente concorda e informa 

que, sobre o TAC terá reunião com o Sr. Promotor dia  dezesseis p.f..Prosseguimos com o 

item três da pauta Relatos dos Conselheiros Tutelares – Sra. Taís, Conselheira Tutelar 

do  Centro,   fala  sobre  a  necessidade  de  termos  uma  Normativa  do  CMDCA 

estabelecendo procedimentos para a utilização da ficha FICAI. Estamos participando de 

reuniões com a SEDUC e é notória a dificuldade que as escolas têm para realizar a Busca 

Ativa da criança e do adolescente faltoso. Por esta razão   precisamos definir papéis e 

responsabilidades (escola, conselho tutelar, etc). Sr. Presidente concorda dizendo que, 

após estas reuniões, da qual também participa, ajustaremos tais procedimentos. Informa 

que terá reunião com  os responsáveis sobre a implantação do Sistema SIPIA Web  para 

definitiva implantação em todos os  Conselhos Tutelares. Sra. Adriana Jandelli  pede a 

palavra  e  informa  que  como  representante  do  Fórum  da  Criança  e  do  Adolescente 

participa do Grupo de Articulação “ Gestão Democrática  Escolar ”,  nomeado em dois de 

fevereiro do corrente ano, com várias representatividades de órgãos públicos e também 

trazem a preocupação da utilização da ficha FICAI,  propondo alterações da mesma para 

que se torne mais produtiva; há também a preocupação, com a  dificuldade de distribuição 

do Vale-transporte. Existe relatos que ainda hoje crianças estão faltando na escola por 

falta  de  vale  transporte;  isso é um absurdo.  Entramos em contato com a Secretaria 

Municipal de Educação inúmeras vezes e esta se mostra impossibilitada de resolver a 

questão pois a dificuldade está na Viação Piracicabana. Como podemos responsabilizar 

os  pais  pela  ausência  do  filho  na  escola?  Após  discussões  deliberamos  pelo 

encaminhamento  de  ofício  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  solicitando  cópia  do 

processo de convênio com a viação Piracicabana, para analisarmos a questão e também 

ofício a Viação Piracicabana pedindo explicações sobre a demora de entrega do vale 

transporte para crianças e adolescente da rede Municipal. Sr. Sandra Regina dos Santos, 

Conselheira Tutelar fala também sobre a reunião realizada com o Sr. Promotor, com a 
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Sra. Secretária de Educação e Conselheiros Tutelares sobre Vagas em Creche. Sra. Sueli 

Maia Secretaria de Educação disse que não há falta de vagas em creches na cidade. 

Matematicamente pode ser, mas na prática não funciona. Não existem vagas disponíveis 

nos bairros Jardim Piratininga, Alemoa etc...e convenhamos que é inviável que a criança 

more  nestes  locais  e  tenha vaga no Gonzaga por  exemplo.  Creio  que devamos nos 

debruçar nesta questão e se for o caso que seja sugerido um TAC para o assunto. Fala 

também que nesta reunião foi relatado diversos projetos  realizados nas escolas, acredito 

que o CMDCA deva saber onde, como, com quem e quando eles acontecem. Sra. Valéria 

Gallotti Chefe da Casa de Participação Comunitária fala que já foi encaminhado ofício a 

SEDUC  solicitando  estas  informações  com  base  no  artigo  sétimo  da  na  Resolução 

Normativa cento e quarenta e nove/CMDCA. Sr. Presidente fala que o CMDCA irá se 

debruçar  em mapear  a  cidade,  investindo no SIAS para que tracemos estratégias de 

ações com as entidades. Sra. Taís CT relata que em resposta a uma Ação Civil Pública a 

Prefeitura determinou que em sessenta dias todas as pendências de funcionamento ( RH 

administrativo,  Motorista,  Notificador,  etc)  dos  Conselhos  Tutelares  estejam  sanadas 

Continuamos  com  o  item  quatro  –  Relatos  dos  Conselhos  e  Comissões  –  Sra. 

Verônica  Maria   Teresi  Coordenadora  da  Comissão  Municipal  de  Enfrentamento  a 

Violência Sexual Infanto Juvenil  informa que a comissão está fazendo estudos para a 

construção de um fluxograma de Atendimento, convida a todos à participarem de nossa 

próxima reunião  dia  14  de  abril  de  2011  onde  estudaremos  o  Fluxo  de  Atendimento 

utilizado  no Distrito Federal. Para o próximo dia dezoito de maio estamos pensando na 

realização de uma Macro reunião com este  mesmo  enfoque.  Fala  também sobre a 

necessidade de termos um CREAS na Área Continental, pois a situação está caótica, o 

número  de  adolescente  em situação de Violência  Sexual   é   alto  e  a  dificuldade de 

atendimento   é  grande.  Faremos  um  levantamento  dos  casos  desta  área  para 

encaminhamento ao CMDCA  para providências. Sra. Conselheira Tutelar Taís Pereira 

Aguiar diz que um CREAS é realmente necessário naquela região entre outras políticas 

pois a ociosidade  é  grande. Com a palavra a Sra. Rose Mary Martinho de Carvalho 

representante  do  CMPETI  informa que  aconteceu  na  última  reunião  da  comissão   a 

explanação da SEDUC pela Sra. Maria de Lourdes  sobre o funcionamento do Centro de 

Atividades Integradas de Santos  ( CAIS ). Outro assunto tratado  foi sobre a  dificuldade 

da Secretaria Municipal de Assistência Social ( SEAS) em relação a adequação das novas 

regras  da  Jornada  Ampliada  determinadas  polo  Sistema  Único  de  Assistência  Social 

( SUAS ) com as entidades. Sra. Helenice Alves representante do Grupo  Objetivos do 
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Milênio ( ODM )  informa que estão trabalhando na atualização  dos indicadores. Sra. 

Marisa  Hashimoto    da   Câmara de  Relações Públicas  fala  sobre  a  necessidade de 

atualização do CD  que contem dados dos Projetos financiados pelo FCMDCA, relata que 

em reunião com o  Sr. Adalberto da Secretaria de Comunicação foi dito que isto só poderá 

ser feito com a anuência do Sr. Prefeito. Sr. Presidente fala que  enviará oficio ao Sr. 

Prefeito solicitando autorização para ser feito a atualização do CD para visualização das 

ações do CMDCA, e também como  resposta à Campanha Destinação Criança. Solicita  à 

Sra. Helenice Alves  que  intermeie  esta solicitação junto ao Gabinete do Prefeito.  Sra. 

Maria Cristina Oliveira da Câmara Financeira informa que o saldo total  do FMDCA em 

03/03/2011 é de R$ 2.383.737,36, estando comprometido R$ 1.657.316,95 e disponível 

R$ 726.420,41.  Sra. Taís fala que dentre este  montante comprometido estão projetos 

que não conseguem ser realizados como exemplo “  Justiça Restaurativa,  Estatuto da 

Criança, etc... Há  demora de prestação de contas das entidades e também , demora de 

análise  por  parte  da  PGM,  creio  que  devemos  identificar  estes  entraves  para 

normatizarmos procedimentos visando a agilização e utilização dos recursos.  Sr. Lênio 

de Lima Campos colaborador fala que possui listagem de todos os Projetos financiados 

na gestão anterior e até vinte dias atrás nenhum convênio  tinha sido assinado , esta 

lentidão é frustante. Sr. Marco Aurélio Thomaz representante da Secretaria de Finanças 

diz  que muitas vezes a demora se dá por conta de prestações de contas incorretas. 

Sugere que seja realizada capacitação neste sentido para as  entidades. Após discussões 

deliberou-se  que  seja  feito  pela  Câmara  Financeira  deste  conselho  um levantamento 

sobre a situação de todos os Projetos financiados pelo CMDCA na gestão anterior e pela 

Câmara de Planejamento, agilização de capacitação das entidades no quesito prestação 

de contas. Prosseguindo passamos a cumprir o  item cinco da pauta – Apreciação e 
Deliberação de indicação dos conselheiros para conselhos, câmaras e comissões. 
Após discussões ficou deliberado as seguintes  representatividade na CMPETI – Sra. 

Vildiney  Domingues de Carvalho Tauro; CEVISS sra. Tânia Justo; COMAD Sra. Maria 

Cristina  Oliveira;  Viva  Leite  Sra.  Adriana  Jandelli;  Nossa  Família  Sr.  Edmir  Santos 

Nascimento;  Conselho  de  Escola  Sr.  Edmir  Santos  Nascimento;  ODM  Sra.  Maria 

Aparecida Veiga;  PMCFC Sra. Marilene Leonel;  Site Destinação Criança Sr.  Paulo de 

Tarso;  Coordenadora da Câmara de Planejamento Sra. Tânia Justo; Coordenadora da 

Câmara  Financeira Sra.  Maria Cristina Dias de Oliveira;  Coordenador da Câmara de 

Legislação  Sr.  Anderson  Ribeiro  Agostinho;  Coordenador  da  Câmara  de  Relações 

Públicas Sr. Walter Tavares da Silva; Sra. Verônica Maria Teresi como colaboradora da 
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Câmara de Legislação. Continuando passamos ao  item 6 – Apreciação e deliberação 
de recursos financeiros para a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; Sra. Maria Cristina informa que estamos tendo reuniões para tratarmos 

assuntos relacionados à preparação da Conferência, Projeto de Captação de Recursos 

mas  que precisamos deliberar uma quantia do FMDCA a fim de ser aberto o processo 

licitatório, pensamos em cincoenta mil reais para a realização da mesma. Sem discussões 

a quantia proposta foi aprovada por todos.  Item sete – Apreciação e deliberação da 
solicitação  de  alteração  da  planilha  financeira  –  utilização  de  saldo  do  Projeto 
Biblioteca Viva Plínio Marcos – Secretaria de Cultura de Santos; Com a palavra o Sr. 

Jamir    Alves   representante da Secretaria Municipal de Cultura informa que dos gastos 

previstos para compra do material permanente não foram totalmente utilizados, teve sobra 

de  R$  6.495,20,   que  solicito   à  plenária  autorização  para  a  compra  de  um  ar 

condicionado  SPLIT de 36 mil BTUS  a ser instalado no local. Sra. Maria Cristina pede a 

palavra e pergunta se o saldo será totalmente utilizado com a compra do ar condicionado. 

Sr. Jamir responde que provavelmente o custo não será exato. Sra. Ana Lúcia propõe 

que,  ao  invés  de  aprovarmos  a  utilização  do  saldo  para  somente  comprar  o   ar 

condicionado que se aprove a utilização de todo o saldo para  comprar o que  se fizer 

necessário para o bom andamento do Projeto.  Sr. Lênio  pede que conste em ata que 

não concorda e também que seja colocado o jargão “  Pau que dá em Chico, dá em 

Francisco”. Após discussão deliberou-se pela utilização total do saldo  para a compra  do 

que for preciso para o bom andamento do Projeto. Prossegue com o item oito Apreciação 

e Deliberação da solicitação de Registro do Clube 2004 – Com a palavra o Sr. Presidente 

apresenta e convida a Sra. Simone representante do Clube 2004 para pronunciamento , 

com a palavra a Sra. Simone cumprimenta os presentes e explica que o Projeto que 

realizam financiados pela Petrobras, é para 140 crianças e adolescentes  entre 07 e 14 

anos   de  Guarujá  e  Cubatão  .  Isto  acontece  porque  a  Petrobras  determina  que  as 

crianças  e  os  adolescentes  atendidos  residam  no  entorno  da  Refinaria,  que  sejam 

carentes e com dificuldade de acesso a serviços públicos. Sessenta destas crianças ão 

do município  de Guarujá,  atendidos  na Fortaleza da Barra e as oitentas do município de 

Cubatão   são  atendidas  na  sede  do  Clube  2004  em Santos,  por  isso  vimos  a  este 

conselho solicitar o registro do Programa conforme RN 149 deste CMDCA. Sr. Edmir fala 

que no Bairro da Alemoa existe a Transpetro que é subsidiária da Petrobras e que em seu 

entorno a população é de extrema vulnerabilidade social,  sugiro que seja feita gestão 

junto a Petrobras para a inclusão destas crianças no Programa.  Sra. Simone concorda 
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comprometendo-se a conversar com a Petrobras sobre o assunto. Sem mais explicações 

o  registro  foi  concedido.  Passamos ao item 10 – Assuntos  Gerais  Sr.  Presidente  faz 

menção honrosa ao Projeto TAMTAM coordenado pela Sra. Cláudia Alonso por terem 

recebido prêmio em Excelência, convida a Sra. Tays Gonçalves Ayres representante do 

Projeto para depoimento. Sra. Tays fala que  estão disponibilizando a todos Relatório de 

Atividades do Grupo para conhecimento do trabalho que realizamos. Explica que todo o 

Projeto é realizado por voluntários que acreditam no que fazem para conseguirmos um 

mundo melhor. Sr. Presidente agradece e mais uma vez parabeniza a atitude. Prossegue 

informando que visitará em Caruara o Projeto Polo Aquático e convida dois conselheiros 

para irem com ele. Sr. Edmir e Sra. Maria Célia se oferecem para acompanhá-lo. Em 

relação ao  Projeto do ECA  20 anos solicita a Sra. Helenice a gentileza de verificar como 

está para informar a este colegiado na próxima AGO. Sra. Tânia Justo informa que de 

hoje até dia 16 de março p.f.  Estará acontecendo no Pupa Tempo a Exposição sobre 

Tuberculose. Sem mais nada a tratar o Sr. Presidente dá por encerrada a assembleia que 

eu  Ana Lúcia de Rezende Santana redigi e assino em conjunto com o Sr. Presidente a 

presenta ata.

    
Paulo Affonso Galati Murat                                          Ana Lúcia de Rezende Sant'Ana
     Presidente  CMDCA                                                              1ª secretária CMDCA
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