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Ata da reunião da comissão e convidados do Programa Prefeito Amigo da Criança. Aos dezoito dias do 1 
mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do Dearti, situada no prédio da Rua 2 
XV de Novembro 183, 1º andar, Centro Histórico, Município de Santos, às 9h30, reuniram-se a 3 
comissão e convidados do Programa Prefeito Amigo da Criança, cuja presença está referendada em 4 
lista acostada a esta ata. O assunto a ser abordado na reunião, foi o planejamento para a visita de 5 
técnicos da Fundação Abrinq que virão ao município, no próximo dia 27 de setembro, para conhecer 6 
alguns programas desenvolvidos pelo mesmo que direta e indiretamente se relacionam como o bem 7 
estar, a garantia de direitos para crianças, adolescentes e suas famílias. Preliminarmente, os 8 
programas a serem conhecidos são: Programa de Participação Direta nos Resultados (PDR), 9 
organização do acompanhamento do Programa Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a 10 
Semana Municipal do Brincar. Porém como foi proposto que os técnicos ficassem o dia inteiro no 11 
município, outros programas e visitas foram programadas. Desta forma o roteiro foi estabelecido na  12 
seguinte conformidade, com inicio às dez horas na sala de situação: explanação animada dos 13 
programas PDR, Semana do Brincar e Plano Municipal pela Primeira Infância (PMIA), Programa 14 
Saúde na Escola (PSE), respectivamente pela Ouvidoria Transparência e Controle, Secretaria de 15 
Educação/Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação/Secretaria de Saúde.   Na 16 
sequência será  uma visita ao Conselho Tutelar Zona Central, depois Visita ao Instituto da Mulher, 17 
com parada para almoço na Conveniada Lar Feliz e por fim visita a Escola Total – Núcleo Emissário. 18 
Estabelecido horários, formas de acompanhamento para que a visita seja produtiva, informativa e 19 
esclarecedora,  ficou acordado que o roteiro será enviado por meios eletrônicos a todos e também para 20 
a Assessoria de Comunicação e Gabinete do Prefeito, visto que há previsão de presença do mesmo na 21 
reunião que acontecerá na Sala de Situação.  22 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião lavrou-se  a presente ata que, depois de 23 
lida e aprovada, será publicada para que surtam os efeitos necessários. Santos, 18 de setembro de 24 
2018. 25 


