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Ata da Audiência Pública referente à instalação de um Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi), em Cariacica, Estado do Espírito Santo 
 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às treze horas e 

trinta minutos, na recepção do Núcleo da Defensoria Pública de Cariacica, 

situado na Avenida Getúlio Vargas, s/n, Campo Grande, CEP: 29146-070, 

próximo ao Clube Brasileirão, em Cariacica, realizou-se Audiência Pública 

para debate acerca da necessidade de instalação de um Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi), em Cariacica, Estado do Espírito 

Santo. O ato foi regularmente convocado por meio do Edital, publicado no 

site institucional da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 

(http://www.defensoria.es.def.br), na rede social oficial, além de fixação do 

edital na sede da Defensoria e em diversos núcleos de atendimento desde o 

dia dez de agosto de 2017, com o objetivo de colher colaborações, dar 

publicidade e prestar esclarecimento à população interessada acerca do 

tema. Outrossim, a oportunidade permitiu a prestação de esclarecimentos 

sobre o andamento do respectivo Procedimento Preparatório de nº 

P9956353/2016, conduzido pelo Núcleo Especializado da Infância e da 

Juventude da Defensoria Pública. A cópia do referido edital encontra-se 

anexa. CRONOGRAMA PRELIMINAR: a) recepção e credenciamento de 

participantes; b) abertura oficial, bem como a abertura das atividades pela 

Coordenação do Núcleo Especializado da Infância e da Juventude da 

Defensoria Pública; c) apresentação do andamento do Procedimento 

Preparatório nº P9956353/2016 conduzido pelo Núcleo Especializado da 

Infância e da Juventude da Defensoria Pública; d) apresentação de 
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representante do Município de Cariacica; e) explanação oral dos integrantes 

da mesa; f) explanação oral dos inscritos; g) recebimento de colaborações 

por escrito dos participantes; e) leitura das colaborações e oportunidade de 

manifestação dos interessados; f) encerramento. O DESENVOLVIMENTO 

DOS TRABALHOS ocorreu da seguinte forma: a) após a abertura, ocorrida 

com trinta e dois minutos de atraso, feita pela Presidência do evento - com 

os devidos agradecimentos e esclarecimentos sobre a organização dos 

trabalhos -, foi iniciada a composição da mesa pelos seguintes convidados: 

Representante do Poder Legislativo, o Exmo. Vereador Professor 

Wellinghton (Elinho); Representante do Poder Executivo, a Exma. Sra. 

Stéfane Legran Gonçalves Vilaça Macedo, Secretária Municipal de Saúde 

de Cariacica; Representante da Sociedade Civil, o Exmo. Conselheiro 

Estadual de Direitos Humanos, Sr. Luiz Inácio Silva da Rocha; 

Representante do Núcleo da Defensoria Pública em Cariacica, a Exma. 

Defensora Penha Maria de Sá Fernandes; Representante do Núcleo da 

Infância e Juventude, a Exma. Defensora Thaiz Onofre. A Secretária 

Municipal de Saúde iniciou sua fala fazendo um resumo das últimas 

reuniões feitas sobre o tema e informando que o Município está assumindo a 

Coordenação dos CAPS´s localizados em seu território, estando, portanto, 

atento ao cuidado e atendimento psicossocial dos munícipes. Na 

oportunidade declarou que acredita que até o fim do ano de 2017 o trabalho 

com os demais CAPS´s deve ser concluído e será iniciado o cuidado com o 

CAPSi. Agradeceu a oportunidade e reforçou a posição de parceria que a 
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Prefeitura do Município de Cariacica pretende manter com a população e 

com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 

Em seguida, o Vereador “Elinho” iniciou sua fala trazendo dados revelando 

que, entre novembro de 2015 a novembro de 2016, 717 (setecentos e 

dezessete) crianças e adolescentes foram encaminhados ao atendimento 

especializado. Fez constar que essa discussão abrange verdadeiramente os 

Direitos Humanos dos cidadãos. 

Em seguida o Defensor Público Hugo Fernandes Matias informou aos 

presentes que a respectiva audiência pública estava sendo registrada em ata 

oficial e que estaria disponível uma lista aos presentes para inscrição e uso 

da palavra. 

Após, o Sr. Lula Rocha parabenizou e reconheceu a Defensoria Pública 

como parceira de suma importância para a luta de direitos no Município de 

Cariacica; Ressaltou ainda como a população infanto-juvenil sofre com a 

carência de mecanismos para que seus direitos sejam reconhecidos e 

efetivados. 

Na oportunidade o Defensor Hugo discorreu sobre a legitimidade da 

Instituição para a atuação em demandas coletivas.  

Em seguida a Defensora Thais fez um resumo do procedimento discutido na 

audiência: O procedimento foi instaurado em agosto de 2016, pois a 

Defensoria Pública foi procurada pela população que buscava assistência 

para crianças e adolescentes com necessidade de atendimento em função de 

distúrbios mentais ou dependência de álcool e outras drogas. O Ministério 

Público Estadual entrou em contato com a Secretária de Estado de Saúde 
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(SESA) em setembro de 2014 declarando que a previsão de implementação 

do CAPSi era para o segundo semestre de 2016. A portaria 3088 de 2011 

estabelece como critério objetivo para implementação de um CAPSi que a 

população ultrapasse 150.000 habitantes. Ressaltou que a atual população de 

Cariacica-ES está estimada em 380.000 habitantes. No plano Estadual existe 

a previsão para criação de CAPSi, além de CAPSad, CAPSII e residência 

terapêutica. Em outubro de 2016, o município deu uma resposta negativa 

aos questionamentos da Defensoria Pública Estadual, estabelecendo nova 

previsão para 2017. O plano Plurianual da Secretaria Estadual de Saúde 

prevê a instalação de CAPSi. O Município declarou por meio de Ofício que, 

por déficit orçamentário, não haveria previsão para a instalação de um 

CAPSi. Foi oferecido, em maio de 2017, um Termo de Ajustamento de 

Conduta ao Município estabelecendo um prazo, de 180 (cento e oitenta) 

dias, para que se faça cumprir a previsão de abertura de um CAPSi, sob 

pena de multa. A proposta, porém, não foi plenamente analisada, sendo que 

em julho de 2017 estava na Procuradoria Municipal sem resposta. 

A partir deste momento a Defensora Thais assumiu abriu a palavra à 

população para contribuições e questionamentos. 

A Sra. Rúbia, Conselheira Tutelar, declarou que o Conselho percebe a 

importância do CAPSi pois trabalha diretamente com essas crianças que 

necessitam de atendimento específico que deveria ser prestado pelo CAPSi 

e, diante da falta do equipamento, acaba por recorrer a outras formas de 

tratamento, não ideais, para essas população. Declara que já há anos escuta 

promessas de representantes do Município e que espera que as crianças e os 
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adolescentes sejam, como declara a legislação, prioridade absoluta na gestão 

pública. 

Destacou a Sra. Mônica Tanaka Paganotti, da CREFITO 15º Região, a 

importância da participação do Município na RAPS. Além disto, que a rede 

de Vitória precisou por várias vezes atender aos casos mais graves e 

urgentes de Cariacica, tudo em função da precariedade no atendimento deste 

último município. Por último, chama atenção para a estrutura de pessoal, 

além da física. 

O Sr. André Luiz Ferreira, representante do Fórum Metropolitano sobre 

Drogas e da Luta Antimanicomial, destacou a saúde como direitos de todos 

e a necessidade de a população persistir na luta pela efetivação de seus 

direitos. Trouxe ainda sua experiência pessoal de superação no tratamento 

de seu filho com a ajuda do CAPSi de Vitória. 

A Sra. Tania da Silva Leão, avó de uma criança com PSI, atendida pela 

APAE, declarou que, apesar do bom apoio da instituição, sua neta precisa de 

atendimento especializado e que sofre com a angústia de não conseguir 

tratamento em nenhum dos órgãos públicos. Informou ainda que sua neta 

tem surtos que põe em grave risco sua saúde. Quando questionada pela 

Defensora Thaiz sobre quais eram seus recursos diante da ausência de um 

CAPSi, declarou que apenas na APAE consegue tratamento para seu 

problema psiquiátrico.  

Explanou a Sra. Alexandra Tomazelli, da Vara da Infância e Juventude de 

Cariacica, que todos os dias pode-se ver a penalização das famílias e dos 

adolescentes em detrimento da falta de responsabilização do município no 
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não cumprimento de suas obrigações. Que inúmeros casos como o da Dona 

Tânia chegam a Vara, mas infelizmente não existem formas de 

encaminhamento devido a falta de um setor especializado como o CAPSi. 

Destaca o caso dos adolescentes que possuem distúrbios mentais e/ou 

dependência química em conflito com a lei e que parece que necessitam 

cometer um ato infracional para que o Estado finalmente se vire para eles. 

Por fim, questionou sobre a presença do Procurador-Geral do Município de 

Cariacica.  

A Sra. Bianca de Souza e o Sr. Cleilton Gomes, representantes da APAE de 

Cariacica informaram que existem atualmente 912 (novecentos e doze) 

assistidos sendo atendidos e, na lista de espera, 40 (quarenta) com 

deficiência intelectual e 150 (cento e cinquenta) autistas. Ainda informaram 

que a instituição tem um contrato com a SEDU que congelou as matrículas 

e, dessa forma, não estão autorizados a atender novas pessoas e não há 

previsão para quando poderão atender novas pessoas. Eles complementaram 

ainda que a APAE de Cariacica é a maior do Estado e que, apesar de seus 

esforços, no ano de 2014 estima-se que existiam 6914 (seis mil novecentos e 

quatorze) casos que precisavam deste atendimento especializado. 

Representante da Luta Antimanicomial, Sr. Charles Soares Pelissani 

registrou que a entidade estava de luto devido ao falecimento de uma pessoa 

envolvida no movimento e, por isso, a Coordenadora lhe enviou como 

representante. Registrou ainda que só existe o CAPSi em Vitória e que sua 

implementação é muito importante, que nas ruas é possível observar essa 

necessidade por meio da quantidade de crianças em situação de rua. Ele 
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trouxe sua experiência declarando que tinha uma deficiência na face e não 

conseguia falar e que, graças à assistência médica, seu quadro regrediu. Que 

se preocupa muito com as pessoas que podem estar na mesma situação e não 

tem tratamento. Destacou a importância da atividade da população na 

cobrança por seus direitos.  

Representando o Vereador Elinho, a Sra. Lurdinha Vasconcelos informou 

que, no que tange o Orçamento Municipal, os projetos precisam constar na 

LDO. Ela destaca a importância do envolvimento do Ministério Público e do 

Tribunal de Justiça nessa temática.  

A Sra. Adriana, representante da Fundação Fé e Alegria – ONG, descreveu 

que atende aproximadamente 160 (cento e sessenta) famílias com crianças 

entre 6 (seis) e 16 (dezesseis) anos. Ainda, informou que mais da metade 

dessas crianças possuem problemas psiquiátricos, inclusive com a 

ocorrência de graves surtos. Adriana disse que já tentou encaminhar para o 

HEAC por diversas vezes, porém não conseguiu atendimento; que as 

famílias são leigas e não sabem onde procurar ajuda, acrescentou que em 

vários momentos, apesar de seus anos de experiência, não sabe para onde 

encaminhar; informou ainda que as famílias têm demandas urgentes e não 

sendo raro para estas esperar por mais de 5 (cinco) meses por atendimentos 

neurológicos e/ou psiquiátricos. Adriana finalizou ao dizer que essas 

crianças da região de Nova Esperança estão atualmente sem atendimento. 

Neste momento a Defensora Thaiz explanou que a proposta do CAPSi inclui 

leitos para pessoas em situações de surtos.  
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O Sr. Hudson, assistente da unidade de saúde da Morada de Santa Fé  

destacou a falta de psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais na rede de 

saúde de Cariacica, sendo no total 12 (doze) profissionais para todo o 

Município, tendo este quase 400 mil habitantes. Ele destacou que existe 

apenas uma psiquiatra infantil em Cariacica e que a profissional está grávida 

e em breve não terá quem faça seu trabalho, pois entrará de licença 

maternidade. Hudson abordou a questão do desgaste físico e mental destes 

12 (doze) profissionais e ressaltou que é fundamental que esse tema esteja 

na LDO em função da evidência e repercussão do mesmo. O assistente de 

saúde disse por fim que a pobreza orçamentária do Município é notória e 

que é preciso o Estado e a União intervirem com urgência.  

A Sra. Penha Rizeri declarou que tem um filho deficiente e que acredita que, 

sem o auxílio da APAE, seu filho já teria falecido e que a APAE já não tem 

estrutura para atender essa demanda que deveria estar sob os cuidados do 

Município. Ela disse que quando seu filho entra em surto, esta já o levou 

diversas vezes para o HEAC e que no local lhe dão uma injeção e ela precisa 

voltar para casa, pois não há estrutura para atendimento posterior.  

Representando o IASES, a Dra. Natália esclareceu acerca das medidas 

socioeducativas de internação, onde a grande maioria dos internados são 

usuários de substâncias psicoativas e, portanto, precisariam dos serviços do 

CAPSi, porém, essa não é a única demanda. Destaca a dupla penalização 

dos socioeducandos que chagam ao IASES por uma falta de política pública 

e permanecem internados por não existirem lugares para que esses 

adolescentes sejam encaminhados.  
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O Sr. Thiago, representante da Montanha de Esperança, explanou que 

existem atualmente mais de 1000 (um mil) adolescentes apreendidos. Ele 

falou sobre o aspecto financeiro, expondo que seria mais barato para o 

Estado tratar o vício e afastar o adolescente das drogas do que manter uma 

imensa quantidade de jovens internados pelo envolvimento com drogas.  

Descreveu a Sra. Dilzilene, Coordenadora dos Departamentos Especiais da 

Secretaria Municipal de Saúde, que os funcionários da saúde também estão 

sofrendo com a urgência dessa demanda e que se surpreendeu com a 

quantidade de mandados solicitando leitos para crianças e adolescentes por 

necessidades mentais. Que não há um profissional para substituir a 

psiquiatra infantil que está gestante e que foi feito um processo seletivo para 

um novo profissional nessa área e nenhum médico se inscreveu. Destacou 

que o Município precisa de uma intervenção Estadual, pois não existem 

verbas o suficiente para assumir os CAPS. Por fim, disse que é preciso 

cobrar também do Estado.  

A Sra. Rafaela explanou que existem inúmeros profissionais em cargos 

comissionados que aparentemente não cumprem suas funções designadas e, 

devido a isto, sugere que a Defensoria oficie a Prefeitura para que informe 

quais são os funcionários em cargos comissionados e quais são suas 

atribuições.  

Declarou ainda que foi contratada para trabalhar no Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), e que 

Cariacica recebeu verbas para abertura do referido equipamento público, 
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porém, até o momento não existe em Cariacica e que não se sabe qual foi o 

destino da verba.  

Sra. Dilzilene, complementando sua fala, expôs que estão sendo feitas 

reuniões para levantar, diretamente com a equipe técnica, quais são as 

demandas e suas particularidades no que tange o atendimento psicossocial.  

A Sra. Maristela, Representante do setor de Saúde Mental do Estado do 

Espírito Santo informou que o estado tem sob sua gestão e financiamento 03 

(três) CAPS, sendo 02 (dois) em Cariacica e 01 (um) em Cachoeiro de 

Itapemirim e que estes municípios possuem uma cultura manicomial. 

Destaca a necessidade de dar fim a ideia de que a internação, e apenas ela, 

seria a solução para a dependência química e para os problemas mentais. Por 

fim, destaca a importância do trabalho em rede do RAPS e uma vez que sem 

a atuação do Município a rede fica engessada e não há efetiva melhora.  

A Sra. Mariana, psicóloga da APAE informou que a instituição atende 

crianças com deficiências intelectuais e que hoje tem feito o trabalho que é 

de responsabilidade do CAPSi, apesar de não ter estrutura para atender a 

demanda. Questionou ainda qual é o encaminhamento que deve ser feito 

enquanto o CAPSi não está pronto. 

Representantes do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial requereram 

encaminhamento no sentido de reativar as pactuações dos serviços da RAPS 

feitas junto a SESA e a necessidade de articulação do Governo Estadual 

para a RAPS de Cariacica. Da mesma forma os representantes solicitaram 

encaminhamento, para que sejam analisados os investimentos feitos na 

saúde do município, pois a informação dada de que 20% (vinte por cento) 
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do orçamento total é gasto com a saúde, soa muito estranho. A Dra. Nádia, 

Coordenadora do Núcleo da Defensoria Pública de Cariacica-ES fez as 

considerações finais colocando a Defensoria à disposição e agradecendo a 

participação de todos os presentes. Em seguida, deu-se por encerrado o 

evento. E, para constar eu, Luara da Silva Lyra, lavrei a presente Ata que, 

lida e aprovada, será assinada pelos presentes na mesa. 
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