
     

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

COMUNICADO 17/2010 - CMDCA

DISPÕE  ACERCA  DOS  PROJETOS  APRESENTADOS  PARA  
CONCORRER  A  RECURSOS  DO  FUNDO  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA EM 2010.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos - 
CMDCA, criado pela Lei Municipal nº 736/91, na qualidade de órgão deliberativo, 
responsável pela definição das políticas públicas de atendimento à criança e ao
adolescente no Município, considerando o disposto  na Resolução Normativa nº  
143/2010 e, ainda a deliberação deste Colegiado na Assembléias Gerais
Extraordinárias realizadas em 27 de agosto e 14 de outubro de 2010, COMUNICA 
a aprovação dos projetos financiados com recursos do FMDCA em 2010, a saber:

1)Projeto: Rede Família em outros Territórios Entidade : Gabinete do  Prefeito 
Municipal Público Alvo: 300 Crianças e Adolescentes de 03 a 17 anos de idade e 
suas famílias.
Objetivo:  Este projeto é realizado a 09 anos, tendo o Projeto Piloto iniciado na  
Zona  Noroeste,  com ampla  adesão  da  comunidade,  Promotoria,  Sindicato  de  
Classes,  Líderes  Comunitárias.  O objetivo  do  projeto  Rede Família  em outros  
Territórios é de promover a ampliação territorial, atuação para os bairros da Alemoa 
e Centro Histórico de Santos e regiões, com alto índice de vulnerabilidade e ainda 
implantar oficinas temáticas junto à comunidade.
Valor: R$ 25.479,00 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais)
2)Projeto: Fortalecendo
Entidade : Associação Poiesis
Público Alvo: 100 Adolescentes/Jovens de 12 a 20 anos de idade.
Objetivo: Prevenir e erradicar a questão da gravidez na adolescência e o uso de 
drogas por meio da transmissão de conhecimento aos adolescentes e jovens de 
diversas comunidades em situação de evasão ou insucesso escolar.
Valor: R$ 60.100,00 (Sessenta mil e cem reais)

3)Projeto: Escritório Dinâmico
Entidade : Associação dos Ex Alunos do Colégio Stella Maris
Público Alvo: 130 Adolescentes de 14 a 17 anos de idade.
Objetivo:  Implantar  um  escritório  modelo,  a  fim  de  promover  a  prática  
administrativa a adolescentes em situação de risco social e pessoal e inserilos
no mercado de trabalho como aprendizes.
Valor:  R$ 12.675,60 ( Doze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta  
centavos)



4)Projeto: Proteção e Educação Entidade : Educandário Santista 
Público Alvo:: 400 Crianças e Adolescentes de 03 a 12 anos de idade.
Objetivo:  Propiciar  melhor  condição  de  atendimento  para  as  crianças  e  
adolescentes em situação de risco social e pessoal e suas famílias.
Valor: R$ 210.413,00 (Duzentos e dez mil, quatrocentos e treze reais)

5)Projeto: Morro Informatizado
Entidade: Creche Solar dos Anjos Educação Infantil
Público Alvo: 60 crianças e suas famílias.
Objetivo:  Implantar um laboratório de informática para realização de cursos de  
inclusão digital para as crianças, jovens e familiares de baixa renda, possibilitando 
o acesso ao mundo digital e preparando- os para o mercado de trabalho.
Valor: R$ 41.570,00 ( Quarenta e hum mil, quinhentos e setenta reais).

6)Projeto: Estimulação Precoce Inclusão Escolar Entidade: Associação de Pais 
e Amigos do Excepcional – APAE.
Público Alvo: 44 crianças de 0 a 6 anos de idade.
Objetivo:  Contribuir para o desenvolvimento global de crianças com deficiência  
intelectual,  atraso  no  desenvolvimento  psicomotor  e  outras  síndromes  
proporcionando maior  envolvimento  da  família  e  fortalecendo vínculos  afetivos  
entre pais e filhos.
Valor:  R$ 67.786,90 ( Sessenta e sete mil,  setecentos e oitenta e seis reais e  
noventa centavos)

7)Projeto: Beija Flor
Entidade : Centro Universitário Monte Serrat – UNIMONTE.
Público Alvo: 50 crianças e adolescentes moradores do Centro da 
cidade.
Objetivo: Buscar a reinserção das crianças e adolescentes  infrequentes do  
Ensino Fundamental I e II das escolas municipais: Avelino Paz Vieira e José
Bonifácio.
Valor: R$ 38.748.92 ( Trinta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa 
e dois centavos)

8)Projeto: Inclusão Familiar Ampliação do Laboratório de Informática.
Entidade : Legião da Boa Vontade - LBV
Público Alvo: 540 famílias
Objetivo: Ampliação do Laboratório de Informática para promover a expansão das 
atividades  desenvolvidas  com as  crianças,  adolescentes  e  suas  famílias,  nas  
oficinas de alfabetização digital,  atividades lúdicas e pedagógicas,  capacitação  
profissional direcionada as famílias.
Valor: R$ 72.500,00 (Setenta e dois mil e quinhentos reais)

9)Projeto: Diagnóstico e Qualificação Socioprofissional
Entidade : Associação Comunidade de Mãos Dadas - ACMD
Público Alvo: 450 Adolescentes/ Jovens de 12 a 21 anos de idade
Objetivo:  Propiciar  capacitação  de  adolescentes  em  cumprimento  de  medida  
socioeducativa em meio aberto, oferecendo oportunidades inovadoras e criativas 
de  desenvolvimento  social  e  pessoal  proporcionando  qualificação  profissional  
básica.
O projeto será desenvolvido em 24 meses.
Valor: R$ 246.474,10 ( Duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e 



quatro reais e dez centavos)

10)Projeto:  Caravana  da  Proeco  Entidade  :  Projeto  Educacional  de  
Conscientização e Orientação - PROECO
Público Alvo:  40 adolescentes de 16 anos de idade, socialmente vulneráveis,  
moradores da Zona Noroeste.
Objetivo:  Formar  adolescentes  em  situação  de  risco  pessoal  e  social,  
multiplicadores para atuar na comunidade. Disseminar ações de prevenção
e erradicação do trabalho infantil em escolas e espaços educativos do município, 
por meio de apresentações artísticas e culturais.
Valor : R$ 114.190,00 ( Centro e quatorze mil, cento e noventa reais)

11)Projeto: Prevenir
Entidade : Pro Viver: Obras Sociais e Educacionais Público Alvo: 300 crianças e 
adolescentes de 10 a 16 anos de idade.
Objetivo: Promover o processo de Prevenção ao uso abusivo de drogas lícitas e 
ilícitas e temas correlatos como sexualidade, autoestima, DST, relação familiar,  
visando a multiplicação da proposta de prevenção bem como o fortalecimento
dos vínculos familiares.Valor : R$ 131.200,00 ( Centro e trinta e um mil e
duzentos reais)

12)Projeto: Círculos Restaurativos nas Escolas Justiça Restaurativa.
Entidade : Secretaria Municipal de Educação.
Público Alvo: Aproximadamente 1.000 Crianças e Adolescentes de 06 a 18 anos 
de idade.
Objetivo: Contribuir para ampliação da Cultura da Paz, promovendo a divulgação e 
a implantação da Justiça Restaurativa. O projeto será desenvolvido em 24 meses.
Valor: R$ 327.488,00 (Trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito 
reais)
Santos, 06 de dezembro de 2.010.

EDMIR SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CMDCA
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