
Ata da Assembleia Geral Ordinária  do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Santos.                        
Dia : 29/03/2011                                                                    Início: 8h30 
Local: Casa de Participação Comunitária – Seção de Apoio aos Conselhos - 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 dos Projetos Financiados pela Petrobras: “ Biblioteca Viva 
Plínio Marcos ”   da Secretaria Municipal de Cultura de Santos e “ Oficina de Informática “ 
da Associação Pró Viver.

O Sr. Presidente Paulo Murat inicia a reunião cumprimenta os presentes e coloca em 

pauta o item um – Apreciação e Deliberação dos Relatórios dos Projetos Financiados pela 

Petrobras : “ Biblioteca Viva Plínio Marcos” da Secretaria Municipal de Cultura de Santos 

e “Oficina de Informática” da Associação Pro Viver . Convida o coordenador  do Projeto da 

Secretaria Municipal de Cultura, Sr. Jamir Lopes para explanação do Relatório do período 

de 01/09/2010 a 28/02/2011.  Com a palavra o Sr. Jamir  cumprimenta a todos e relata 

que o Projeto encontra-se em fase de conclusão das licitações do mobiliário ( estantes, 

computadores, televisão, som etc...) para que possamos definitivamente inaugurar todo o 

espaço da Biblioteca O acervo de livros e áudio livros já foram comprados e catalogados, 

lembrando que é  a primeira  Biblioteca  do Município  de  Santos que terá áudio  livros, 

realizamos  também  oficinas de Grafite com crianças e adolescentes da comunidade 

local  que resultou na Grafitagem dos murais internos e externos da Biblioteca (  fotos 

incluídas no relatório). Explica que o prazo dos doze meses não foi cumprido na íntegra 

pelo  atraso inicial  das  obras  da  Biblioteca  ,   por  três  meses,  pois  houve um grande 

remanejamento  de local de vários  serviços públicos em Caruara como  a Unidade Básica 

de Saúde que foi transferida para outro local que dependeu de  melhorias no espaço, dos 

Correios, da Polícia Militar que mudou-se para uma nova Sede, etc..., todo este trâmite 

denotou tempo para  início da ampliação do espaço da Biblioteca proposto no Projeto. 

Outro problema que colabora para o não cumprimento dos prazos é a morosidade do 

processo licitatório para a compra de material permanente. Sr. Paulo da ONG Pró Viver 

pede a palavra e corrobora com a  angustia do representante da Secretaria de Cultura na 

questão da morosidade dos processos de licitação pois  conhece como funciona. Creio 

que a Prefeitura deva pensar em alguma forma mais ágil para tais processos pois é a 

criança e o adolescente que ficam prejudicados. Considero vocês do poder público heróis 

que lutam para realizar algo em prol da comunidade pois todo este  processo é  frustante 

e desgastante. Sra. Helenice pede a palavra e fala que o melhor caminho é  estreitar 

parceria entre ONG e poder público na realização de Projetos pois o trâmite processual 
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das Ongs é mais ágil Diz que devemos considerar  também o montante de serviços que a 

Prefeitura gerencia diariamente, ocasionando uma certa lentidão. Sem mais explicações o 

relatório foi aprovado. Sr. Presidente solicita ao Sr. Paulo  coordenador do Projeto  Oficina 

de Informática  da ONG Pró Viver para fazer a explanação do relatório de  01/09/2010 a 

28/02/2011 . Com a palavra o Sr. Paulo fala que só aceitou o desafio de executar este 

projeto na área continental   em razão  de uma solicitação feita pela Sra.  Sueli  Maia, 

Secretária de Educação,a qual admiro imensamente em razão do comprometimento e 

amor que conduz sua pasta e também considerando a enorme importância deste Projeto 

na  vida  daquela  comunidade  tão  carente,  pois  pela  logística  e  distância  é  muito 

complicado para nós ONG. Isto posto assumimos a realização do Projeto que está sendo 

realizado na Unidade Municipal de Educação Judoca Ricardo Sampaio, Proposto para 

600 crianças , estamos hoje com  média mensal de 100 crianças e adolescente. Nossa 

proposta  ainda não foi  atingida  mas a  cada dia  chegamos mais  perto  de  alcançá-la. 

Gostaria de registrar o trabalho em rede que realizado naquela comunidade. Pela primeira 

vez realmente órgão públicos – Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 

Educação;Governo do Estado;Órgão financiador,ONG e comunidade local  trabalharam 

juntos  em  prol  da  criança  e  do  adolescente.  Também  não  conseguimos  cumprir  o 

cronograma inicial  proposto no Projeto,  devido a atrasos nas obras de adequação do 

espaço   físico  da  sala  para  a  colocação  dos  computadores  realizada  pela  Prefeitura 

Municipal de Santos, mas hoje já  o estamos  realizando  normalmente. O que não estava 

proposto no Projeto e que pela vivência no local sentimos a necessidade e importância de 

estendermos  a  Oficina  de  Informática  a  noite  para  uso  da  comunidade  em  geral. 

Disponibilizo um funcionário da Pró Viver  para acompanhar as atividades.  Trago esta 

proposta ao colegiado   aprovação ou não da proposta. Sem mais explicações o colegiado 

aprovou  a  proposta  de  abertura  da  oficina  no  período  noturno  e  também o  relatório 

apresentado. Sem mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e Eu 

Ana Lúcia de Rezende lavrei a presente ata, a qual se apresenta assinada por mim e pelo 

Sr. Presidente Mauro Murat.

ANA LUCIA REZENDE SANT'ANNA           PAULO AFFONSO GALATI MURAT FILHO

     1a SECRETÁRIA                                                PRESIDENTE
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