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ATA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO REDE FAMÍLIA DE JANEIRO/2017 3 

 4 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2017, às 9h, na Casa de Participação Comunitária, sito à 5 

Rua Rei Alberto I, 119, Ponta da Praia, Santos, o senhor coordenador César Antonio Zangrande 6 

iniciou os trabalhos informando que representantes dos nove conselhos que formaram o Programa 7 

Rede Família foram convidados, por e-mail, para participar desta reunião com objetivo de discutir  8 

alterações na Resolução Normativa Integrada 001/2004. Os seguintes conselhos de direitos e 9 

respectivos representantes manifestaram presença: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 10 

do Adolescente (CMDCA): Taís Pereira Aguiar; Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 11 

e Conselho Municipal do Idoso (CMI): Flávia Valentino; Conselho Municipal dos Direitos da 12 

Mulher (COMMULHER): Elza Pereira e Conselho Municipal da Cultura (CONCULT): Fernando 13 

Mello. O Senhor César informou que não enviaram representantes: Conselho Municipal do Direitos 14 

da Pessoa com Deficiência (CONDEFI), Conselho Municipal de Esportes (COMESP), Conselho 15 

Municipal de Educação (CME) e Conselho Municipal de Saúde de Santos (CMSS), sendo que o 16 

último enviou sugestões de alteração por e-mail. Aprovação da ata da reunião anterior: a 17 

Senhora Taís pediu alteração nas linhas 22 a 24 para constar o seguinte: tendo em vista que o Rede 18 

Família ficaria vinculado à Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania. A senhora Flávia 19 

pediu para ser incluída como representante do CMI. As alterações foram realizadas e a  ata, 20 

aprovada e liberada para publicação no Portal dos Conselhos. - Informe do coordenador: O 21 

Senhor César informou que deixará o Programa Rede Família porque trabalhará na Ouvidoria, 22 

Transparência e Controle (OTC) e perguntou sobre o interesse dos presentes na coordenação até que 23 

se forme uma eleição e lembrou também que o coordenador terá respaldo administrativo das 24 

senhoras Maria do Carmo e Sonia Santana. Sugerido o nome da Senhora Taís, a mesma informou 25 

que sua situação profissional estava para ser definida e por isso não poderia responder nesse 26 

momento, agradecendo a indicação, bem como não estava pautado tal discussão devendo ser 27 

pautada para a próxima. Houve pedido de encaminhamento, por parte da Senhora Taís, sobre a qual 28 

secretaria ficará vinculado o Rede Família. A Senhora Maria do Carmo lembrou que o organograma 29 

do Departamento de Articulação (vinculado à Secid) está sendo revisto. Apresentação sobre o 30 

Programa Rede Família: o senhor César fez breve apresentação do Rede Família com objetivo de 31 

esclarecer os convidados dos conselhos. A Senhora Flávia sugeriu a participação das 32 

coordenadorias. Já a senhora Luci Freitas solicitou a capacitação dos representantes dos conselhos 33 

municipais com objetivo de serem mais participativos. A Senhora Elza concordou sobre um curso 34 

de capacitação porque os representantes não se manifestam nas reuniões. Já a senhora Maria 35 

Anunciação pontuou que as pessoas comparecem às reuniões dos conselhos para discutir questões 36 

particulares. Análise da proposta de mudança da Resolução Normativa Integrada 001/2004 por 37 

parte dos conselhos que formam o Programa Rede Família: A proposta de uma nova resolução 38 

foi analisada pelos presentes, que decidiram sobre as seguintes alterações: substituir no parágrafo 39 

único do artigo primeiro o trecho “bem como as organizações sociais, em particular aquelas 40 

inscritas nos Conselhos Municipais” para “bem como as organizações sociais (OSC) inscritas nos 41 

Conselhos Municipais”; no artigo segundo onde se lê “Para viabilização dos parâmetros 42 

operacionais ora estabelecidos” foi sugerido “Para viabilização e efetivação dos Parâmetros 43 

Estratégicos ora estabelecidos”; no parágrafo segundo do artigo quarto houve a seguinte sugestão 44 

do CMSS enviada por e-mail: “mandato de dois anos com a troca do coordenador anualmente se 45 

assim a comissão desejar”, mas o colegiado decidiu  manter o seguinte trecho: “mandato de no 46 

mínimo dois anos, com direito a recondução”; no artigo sétimo, o CMSS sugeriu manter o texto 47 

original da resolução com a redação “ao final de cada semestre”, mas o grupo descordou e manteve 48 



o seguinte trecho: “Ao final de cada ano”. Ao final do texto, houve substituição dos nomes dos 49 

presidentes que assinarão a alteração da resolução como: Jamir Ferreira Lopes (CONCULT) e 50 

Edmir Santos Nascimento (CMDCA). Ficou definido como encaminhamento que cada 51 

representante dos conselhos presentes levará as mudanças para a diretoria executiva do seu 52 

conselho de modo que até março tenha uma posição sobre as alterações. Também foi citado que 53 

caso não haja manifestação sobre o conselho ausente, a plenária será soberana em decidir pelas 54 

mudanças. A Senhora Taís condicionou isso desde que algum conselho tenha se posicionado. A 55 

coordenação  ficou responsável de enviar  documento por escrito aos nove conselhos informando as 56 

sugestões de alteração no Rede Família. Eu, César Antonio Zangrande, lavrei e assiti a presente ata.                       57 

Presentes: Sandra Maria dos Santos Petty/SECULT; Maria Anunciação J. Lourenço/SMS; 58 

Fernando Mello/CONCULT; Taís Pereira Aguiar/CMDCA; Leonidas Carvalho Aragão/SEMES; 59 

Luci Freitas; Flávia Valentino/CMAS/CMI; José Francisco Martins Soares/CTZL; Elza Pereira 60 

Santos/COMMULHER; Ana Lucia Pacheco/CONCULT; Maria do Carmo Sofia de Paula/DEARTI-61 

SECID; César Antonio Zangrande/DEARTI/SECID e Sonia Santana/DEARTI-SECID. 62 

Ausências Justificadas: Paulo Marco de Campos Gonçalves/SEMAM; Maria Lucia de Souza 63 

Oliveira/SEDUC, Solange Calvo/SEMAM e Sérgio Bonavides/SESERP-SUB-RCH. Observação: 64 

consta anexa a esta ata a lista com os nomes e assinaturas dos representantes acima mencionados.  65 




