
 

   
                                                     

 
 

 

1 

1 

Ata da terceira reunião do Comitê da Primeira Infância, realizada aos vinte e cinco dias do mês de 1 
abril de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas, reunidos de forma presencial no auditório da 2 
UME Colégio Santista. Participantes: Fernanda dos Santos Pereira – SEGOV, Tais Pereira Aguiar – 3 
SEGOV, Wellington Paulo da Silva Araújo – SEGOV, Maria do Carmo Sofia de Paula – SEGOV, Katia 4 
Aparecida Guimarães Ramires – SEDUC, Carolina Ozawa – SMS, Danielle Abujamra Siufy Nardez – 5 
SMS, Soraya Nieto – SMS (convidada), Cláudio Eduardo Zanin – SEMES, Israel Danilo de Sousa – 6 
SESEG, Igor Braga Perrone – CMDCA, Leandro Lapetina Freire – CMAS e Fabiana Riveiro de Morais 7 
– CME. Justificativas:  Alessandra de Sousa Franco – SEGOV, Samanta Lima Venâncio – SEDS, 8 
Rodrigo Lachi – SEDS, Cristina de Almeida Vida Madeira Costa – SECULT e Silas da Silva – CMSS. 9 
Ausentes: Gustavo Ignácio Prado – COJUV/SEGOV. Iniciada a reunião, Wellington Araújo, representando 10 
o Departamento de Articulação – SEGOV, cumprimenta os presentes dando boas-vindas. Em seguida, 11 
passou-se a palavra a Carolina Ozawa, representante da Secretaria Municipal de Saúde, que iniciou a reunião 12 
trazendo um panorama da Secretaria de Saúde tendo em vista o momento pandêmico vivenciado no 13 
Município, fazendo um breve relatório de dezembro/2019 até os dias atuais. Informa também que em função 14 
da COVID-19 manteve todo o processo de vacinação e atendimento a gestante. Os demais atendimentos que 15 
envolviam a SMS foram paralisados, levando em conta a prioridade de atendimento à COVID-19. Em 16 
seguida, iniciou-se a apresentação da SMS do Eixo 3.1 Saúde da Criança (em anexo). No Item 1 foi 17 
considerado atingido, conforme apresentação realizada e os dados apresentados. Item 2 considerada atingida. 18 
A Carolina Ozawa informa que o nome foi alterado para “Escola da Família”, considerando que o nome 19 
“Escola das Mães” restringe os núcleos familiares. Item 3 a representante da SMS informa que os dados são 20 
divulgados através do Boletim Epidemiológico e há a divulgação realizada também no Comitê de 21 
Mortalidade Materna-Infantil realizada mensalmente. No que diz respeito ao indicador, como proposta de 22 
encaminhamento a ser pensado pelos integrantes do Comitê: pensar em um indicador com o recorte 23 
necessário para identificar o que é factível. Na sequência, o Item 4 considerou-se parcialmente cumprida. As 24 
orientações são feitas através dos dados recebidos pelo Boletim Epidemiológico. No que concerne a 25 
capacitação, precisa-se pensar em como moldar esta questão e adaptar para os demais agentes da rede onde 26 
ocorra a interface com as outras secretarias. Como proposta de encaminhamento: abertura de processo digital 27 
o qual será solicitado qual plano de ação para cumprimento total desta meta, incluindo a capacitação dos 28 
demais agentes da rede. No Item 5: não cumprido. Solicitar plano de ação. Matriciamento é cuidado em 29 
vários olhares e há um impacto da pandemia que ainda não foi quantificado. Item 6: parcialmente cumprido. 30 
Existe um grupo técnico de aleitamento materno no município e as reuniões estão retomando 31 
presencialmente agora com o fim da pandemia. Retomar o projeto de aleitamento de incentivo de 32 
amamentação dentro das escolas (selo das escolas). Item 7: não cumprida. Grupo de Estudo de aleitamento 33 
estará retomando esta questão. Item 8: não cumprida. A representante da SMS Carolina informou que antes 34 
da pandemia a cobertura era em torno de 95%. Através da apresentação informaram uma queda da cobertura 35 
vacinal. Solicitar plano de ação para atingimento da meta. Item 9: cumprida. Equipes capacitadas e 36 
medicamentos padronizados. Item 10: meta prejudica, para revisão. Com relação ao Eixo 3.3 do direito de 37 
brincar ao brincar de todas as crianças engloba vários atores. Neste sentido, o representante da Secretaria 38 
Municipal de Esportes informou acerca da divulgação da proposta e da compra de materiais para o ano de 39 
2023 para realização da rua de lazer. Sugerido a proposta de um cronograma para 2023. Plano de ação e 40 
cronograma a ser trazido para 2023. Ao final, temos como encaminhamento: 1) Abertura de processos 41 
administrativos a ser encaminhado à SMS e SEMES solicitando plano de ação sobre as metas não atingidas 42 
para monitoramento. Sem mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16h30. Santos, 25 de abril de 43 
2022. 44 
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