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Ata da primeira reunião do Comitê da Primeira Infância, realizada aos três dias do mês de fevereiro 1 
de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas, reunidos de forma presencial na sala da Justiça 2 
Restaurativa na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC. Participantes: Fernanda dos Santos Pereira – 3 
SEGOV, Tais Pereira Aguiar – SEGOV, Wellington Paulo da Silva Araújo – SEGOV, Alessandra de 4 
Sousa Franco – SEGOV, Maria do Carmo Sofia de Paula – SEGOV, Katia Aparecida Guimarães 5 
Ramires – SEDUC, Rodrigo Lachi – SEDS, Cristina de Almeida Vida Madeira Costa – SECULT, 6 
Cláudio Eduardo Zanin – SEMES, Israel Danilo Sousa – SESEG, Igor Braga Perrone – CMDCA, 7 
Margarett Samara Soares – CMAS, Silas da Silva – CMSS, Fabiana Riveiro de Morais – CME e Suzete 8 
Faustina dos Santos – CME. Justificativas:  Gustavo Ignácio Prado – COJUV-SEGOV (férias). Iniciada a 9 
reunião, a Senhora Alessandra Franco, chefe do Departamento de Articulação cumprimenta os presentes 10 
dando boas-vindas, e enfoca que cada representante ali presente é um ponto focal de sua Secretaria e o 11 
grande desafio é fazer a convergência do Plano da Primeira Infância com os outros Planos do Município de 12 
Santos. Em seguida, passou-se a palavra ao Wellington Araújo que faz a linha do tempo desde a publicação 13 
para elaboração do Plano até a entrega do Plano em 2018. A Fabiana Riveiro informa que a nível Brasil, a 14 
Primeira Infância é o período compreendido de 0 (zero) a 6 (seis) anos. Há países que concentram a primeira 15 
infância até os 8 (oito) anos. Quando se fala exclusivamente da faixa etária de 0 (zero) a 3 (três) anos a 16 
terminologia utilizada é Primeiríssima Infância. Informa ainda, que o Plano Nacional sofreu uma alteração 17 
em 2019, onde incluiu um eixo relacionado a estética, ao belo na Primeira Infância, destacando que Santos 18 
parece ser a única cidade na Baixada Santista da região metropolitana que têm o Plano da Primeira Infância. 19 
Importante ainda destacar que o Plano da Primeira Infância foi recepcionado no Plano Municipal de 20 
Educação. Em seguida, a Katia Ramires falou sobre a importância de criar estratégias de divulgação sobre a 21 
Política da Primeira Infância. Ao final da fala, a Fabiana Riveiro encaminhou ao Departamento de 22 
Articulação a alteração do Plano Nacional para ser posteriormente divulgado ao restante grupo. Dando 23 
continuidade a reunião, Silas da Silva, representando o Conselho Municipal de Saúde – CMSS, trouxe a fala 24 
a importância da discussão bem como sugeriu a inclusão de temas acerca da preservação do meio ambiente e 25 
do saneamento básico, em face ao dado de que 10% (dez porcento) da população da cidade de Santos não 26 
tem saneamento básico. Em seguida, Rodrigo Lachi destacou que a Secretaria Municipal de 27 
Desenvolvimento Social – SEDS já está fazendo a avaliação dos dados relacionados ao Plano da Primeira 28 
Infância, trazendo relatos sobre o BPC na Escola que inclusive já possui um Comitê, o Primeira Infância no 29 
SUAS e o Programa Criança Feliz. Informou ainda que a respectiva Secretaria teve um aumento no 30 
orçamento municipal. Em seguida, Igor Perrone, representando o Conselho Municipal dos Direitos da 31 
Criança e Adolescente – CMDCA, traz que um dos grandes desafios é acerca da coleta de dados. Neste 32 
momento, Fabiana Riveiro trouxe a discussão a importância da metodologia a ser trabalhada pelo Comitê e 33 
sobre etapa do monitoramento do Plano da Primeira Infância. Ao final, temos como encaminhamentos: 1) A 34 
criação do grupo do WhatsApp para melhor comunicação dos membros integrantes do Comitê bem como 35 
posterior envio do documento da alteração do Plano Nacional; 2) Ficou acordado que as próximas 36 
reuniões do Comitê da Primeira Infância acontecerão na última 2ª feira do mês no período da tarde 37 
com início às 14h, com duração de 2 (duas) horas no máximo. As discussões serão realizadas por eixo e 38 
que as reuniões irão ocorrer em espaços itinerantes. Sem mais nada a tratar, deu-se por encerrada a 39 
reunião às 16h00. Santos, 03 de fevereiro de 2022. 40 
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