
 
 

 

ATA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO REDE FAMÍLIA DE JUNHO/2016 

 
 

Aos vinte dias do mês de junho de 2016, às 9h no DEARTI – Departamento de Articulação, 

na Rua XV de Novembro, nº 195 - 3º andar – Centro Histórico, Sra. Jossélia/Chefe do 

DEARTI iniciou os trabalhos dizendo que o calendário de reuniões da Coordenação do Rede 

Família foi publicado no Diário Oficial e que foram encaminhados ofícios aos Conselhos 

Municipais e ONGs cadastradas no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente) solicitando representantes para compor a coordenação; César deu 

continuidade aos trabalhos com a leitura da Ata da reunião anterior na presença dos 

representantes da Coordenação do Rede Família (vide lista de presença) e solicitou que se 

apresentassem, em razão de alguns não se conhecerem; César disse que encaminhou, 

conforme combinado na reunião anterior, o nome das cinco escolas que mais enviaram 

FICAIs em 2016 (até aquela data) a todos os representantes e perguntou à Lilian se a 

SEDUC evoluiu; Lilian disse que os alunos infrequentes são principalmente do EJA e falou 

da dificuldade em trazer o aluno para a escola e de combinados quebrados; Edmir falou da 

grande perda que foi o “Projeto Colibri” não ter sido aprovado no CMDCA, que eram 

incansáveis nessa busca pelo aluno; Ed Carlos foi convidado a apresentar ao grupo 

modificações feitas na FICAIWEB, cujos dados (estatísticos e gráficos) podem ser usados 

para visualizar as regiões/escolas com maior evasão escolar e adiantou sugestões (novos 

campos para preenchimento - motivo das faltas e se retornou à escola) que serão 

apresentadas  em reunião com os Conselheiros Tutelares; Sérgio falou da inauguração do 

Centro Esportivo e Cultural, que seria importante se juntarem ao Rede Família como está 

acontecendo com ONGs e o Departamento da Juventude; Paulo fala em constituir grupo 

para identificação de microterritórios, formular estratégia, discutir qual a vulnerabilidade do 

município, quais indicadores definem a vulnerabilidade; César solicitou aos representantes 

da SEDUC, SEAS e SMS que verificassem junto às suas secretarias para obter os  mapas de 

microterritórios para que após chegar essas informações a reunião de coordenação pudesse 

traçar os microterriórios para desenvolvimento no Rede Família. Nada mais havendo a 

tratar, César agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Eu Sonia Santana, 

lavrei e assisti a presente Ata.                                                                                                                                                                                
    
 

Presentes: Jossélia Fontoura/DEARTI-SECID, César Antonio Zangrande/DEARTI-SECID, Paulo 

Marco de Campos Gonçalves/SEMAM, Leonidas Carvalho Aragão/SEMES, Maria Anunciação de 

Jesus Lourenço/SMS, Flávia Lima/Mãos Entrelaçadas, Magali Leite de Freitas/SEAS, Lilian 

Gonzalez Marques/Gab-SEDUC, Mariana Filgueiras de Freitas/CTZC, José Francisco Martins 

Soares/CTZL, Edmir Santos Nascimento/CMDCA-UACEP, Taís Pereira Aguiar/SECID, Leandro 

Lapetina Freire/CMAS, Eugenia Salgado Granja/SEDES, Sérgio Amaro Avelino 

Bonavides/SESERP, Ed Carlos Pereira do Nascimento/DEARTI-SECID, Victor Azenha/DEARTI-

SECID, Sonia Santana/DEARTI-SECID.  

 


