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ATA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO REDE FAMÍLIA DE JUNHO 2017 3 

 4 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2017, às 9 horas e 10 minutos, no Espaço da Cidadania, 5 

sito à Rua Quinze de Novembro, 183, térreo, Centro, Santos/SP, a coordenadora iniciou os 6 

trabalhos pela leitura da ata do mês anterior sendo pontuadas pequenas correções. Seguiu 7 

informando que a reunião não aconteceu no território do Rádio Clube devido à necessidade de 8 

discutir sobre o instrumental a ser usado nas discussões de caso bem como o monitoramento e 9 

resultados desta política. Senhora Taís esclareceu também que embora tenha sido encaminhado na 10 

reunião de abril o levantamento dos casos discutidos no exercício de 2016 - cento e oitenta -  não 11 

será possível devido à complexidade, sugerindo que se dê este monitoramento a partir deste mês. 12 

Informou que no corrente ano até maio ocorreram cinquenta e quatro reuniões. Senhor 13 

Alessandro pontuou que a falta de informação e monitoramento dos casos atendidos preocupa a 14 

senhora Suzete (chefe do DEARTI), pois os memorandos para agendamento das reuniões de rede 15 

são encaminhados pelo DEARTI e não há retorno se os casos foram ou não atendidos e concluídos 16 

e se houve ou não o comparecimento dos técnicos envolvidos na discussão do caso, afirmando que 17 

para tanto se faz necessário um instrumental para acompanhamento e informações dos casos 18 

atendidos. Senhora Taís explicou que não é feita ata, mas sim apontamentos/relatórios que devam 19 

ficar arquivadas no prontuário de cada família. Senhora Lilian falou sobre a necessidade de 20 

elaboração de um fluxo sobre a Rede porque as unidades escolares encontram dificuldades quando 21 

necessitam de agendamentos para as reuniões porque as escolas ficam sem saber para quem e 22 

qual setor ligar. Frisou a importância do fluxo para melhor visão geral da rede e servir de 23 

orientação para os novos funcionários que ingressaram nas escolas, assim, facilitaria todo o 24 

processo, inclusive para as confirmações dos responsáveis em participar das reuniões de caso. 25 

Lilian falou sobre a responsabilidade que o representante da Rede Família tem quanto ao repasse e 26 

ciência ao Secretário das ações que estão sendo desenvolvidas na Rede, esclareceu entender que o 27 

preenchimento do instrumental deveria ser feito pelo responsável da reunião (aquele que chama a 28 

reunião) que também ficaria como responsável pelo encaminhamento do instrumental para a 29 

coordenação do Rede Família. A senhora Joselene do CRAS Rádio Clube comentou sobre sua 30 

experiência frente às discussões de casos. Apresentado o instrumental passo a passo para 31 



assembleia discutir sobre os dados/questões apontados anteriormente sugerindo fazer algumas 32 

alterações, inclusões, atualizações nos itens opinados pela maioria de como ficaria o modelo II - 33 

Identificação da criança - a ser preenchido e no modelo III houve aprovação em todos os 34 

argumentos apresentados. Taís indica qual é o encaminhamento para o CMDCA a necessidade da 35 

implantação do observatório que consta no Plano Decenal da Criança e do Adolescente, verificar 36 

junto ao DETIC a possibilidade do instrumental ser on-line. Plano de Ação do território não foi 37 

apresentado ficou para o próximo encontro. Assuntos Gerais não foram discutidos. Terminada as 38 

exposições às 12 horas e 06 minutos eu, Maria do Carmo Sofia de Paula, lavrei e assisti a presente 39 

ata. Presentes: Aline A. S. Ribeiro/Creche Cantinho Rádio Clube; César A. Zangrande/OTC; Paulo 40 

Marco de C. Gonçalves/SEMAM; Lilian Gonzalez Marques/CMS-Vereadora Aldrey Kleys; Célia 41 

Regina L. de Almeida/UME João Ignácio de Souza; Maria Lúcia de S. Oliveira/ COSUP-SEDUC; Silvia 42 

Carneiro/COMESP; Sérgio A. A. Bonavides/SESERP-SVP-RCH; Clarissa Silva de Castilho/SEAS-CRAS 43 

Rádio Clube; Leônidas C. Aragão (Vita)/SEMES; Izabel Silveira S. Rodrigues/DTM-SEFIN; Alessandro 44 

B. Zuffo/DERTI; Maria Anunciação L. Lourenço/SMS-SEATESC; Roberval de Oliveira/ ONG-Jovens 45 

Aprendizes; Magali Leite de Freitas/SEAS-PMS; Edmir Santos Nascimento/CMDCA; Fernanda 46 

Rodriegues Inocêncio Felix/CRAS RC-SEAS; Grace Mabel/SUP ZNO (representando subprefeito eng. 47 

Acácio Egas); Flávia Valentino/CMAS-CMI; Diego Duarte A. São Pedro/SEGES-PMS; Luis Trajando de 48 

Oliveira/SIEDI-PMS; Mariana Filgueiras Freitas/Conselho Tutelar Centro; Ilza Melo Nigra/GAB-49 

SECOM; Simone Aquino de Carvalho/DEORG-SEFIN; Rogério de Oliveira Guedes/DESRTI-SERCOL-50 

SERIC; Maria do Carmo S. de Paula/DEARTI-SERIC; Taís P. Aguiar/SERIC. Ausências Justificadas: 51 

Suzete Faustina dos Santos/DEARTI-SERIC; Nicola Margiotta Júnior/ DEARTI-SERIC;  Ausentes: Ari 52 

Lopes Júnior/Mãos entrelaçadas; Sandra Maria dos S. Petty; Mariana Munayer/SETUR; Ana 53 

Carolina Tani Kader/SETUR; Mário Henrique G. da Silva/CTZN; Gian Karlo R. Xavier/CTZN; Elen 54 

Lemos Miranda/CTZL; José Francisco M. dos Santos/CTZL; Denize de Simone F. Miranda/CME; 55 

Enéas Machado/CME; Ana Lucia S. P. dos Ramos/CONCULT; Cristiane Zamari Diogo/CONDEFI; 56 

Roberto de Moura/CMSS; Solange Alvarez de Alvarenga/DRE; Cynthia Maria de C. M. Costa/DRE;  57 

Sanyara Luiz de Araujo/NAPNE; Cristina Amorim de Souza/NAPNE; José da Conceição Carvalho 58 

Neto/CMJ.  59 


