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Ata da sexta reunião do Comitê da Primeira Infância, realizada aos vinte e cinco dias do mês de julho 1 
de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas, reunidos de forma presencial no auditório do 2 
Centro de Formação Darcy Ribeiro. Participantes: Fernanda dos Santos Pereira – SEGOV, Tais Pereira 3 
Aguiar – SEGOV, Alessandra de Sousa Franco – SEGOV, Katia Aparecida Guimarães Ramires – 4 
SEDUC, Carolina Ozawa – SMS, Danielle Abujamra Siufy Nardez – SMS, Samanta Lima Venâncio – 5 
SEDS, Cristina de Almeida Vida Madeira Costa – SECULT, Alexsander José Guedes – SEMES, Marcos 6 
Moura Alves dos Santos – SESEG, Rayssa Ramos Barja – CMAS, Lenina Bento da Silva – CMSS e 7 
Fabiana Riveiro de Morais – CME. Justificativas:  Cláudio Eduardo Zanin – SEMES (férias) e Igor 8 
Braga Perrone – CMDCA (licença médica). Ausentes: Gustavo Ignácio Prado – COJUV/SEGOV. Iniciada 9 
a reunião, a Senhora Alessandra Franco, chefe do Departamento de Articulação cumprimenta os presentes 10 
dando boas-vindas bem como justifica a ausência do representante do CMDCA. Em seguida, passou-se a 11 
palavra a Cristina Vida Madeira Costa, representante da Secretaria Municipal de Cultura, que iniciou a 12 
apresentação da Secretaria trazendo um panorama e contextualizando o período pandêmico o qual afetou o 13 
Município bem como informou que neste contexto a Secretaria de Cultura ficou prejudicada em suas ações. 14 
Informa que já está em conversa com a SEDUC para alinhamento das ações para 2023. Em seguida, iniciou-15 
se a apresentação da SECULT do Eixo 3.4 Cultura (em anexo). No Item 1 parcialmente cumprida. Item 1.1 16 
já iniciou conversa com a SEDUC. Item 1.2 apesar de ser meta permanente, está suspensa por conta da 17 
pandemia. Pensar em cronograma conjunto entre SECULT e SEDUC e considerar um possível protocolo 18 
para supervisão do contato com o material. Item 1.3 readequação da sala de cinemas. Fabiana representante 19 
do CME sugere uma proposta de fazer um acordo com as salas de cinema propriamente ditas para conseguir 20 
promover a vivência do cinema em si. Item 1.4 já realizada 2 apresentações. Item 1.5 projeto interrompido. 21 
Buscando retomar as ações para organizar essa ação para 2023. Item 1.6, item 1.7 e 1.8 em construção com 22 
a SEDUC (1.8 indicará a escola para promover as atividades). SECULT irá elaborar um planejamento e 23 
cronograma de ações e posterior encaminhar a SEDUC para 2023. Item 2 parcialmente cumprido. Item 2.1, 24 
2.2 e 2.3 sugestão de ampliação de construção junto à SEDS tendo em vista que já há integração junto à 25 
SEDUC que envolve o Projeto Leia Santos. Item 2.4 em conversa para construção de parceria. Item 2.5 e 26 
2.6 revisão das metas (possível sugestão de revisar a meta 2.5 para igual a 2.6). SECULT construirá a nova 27 
redação. Item 2.7 previsão de uma apresentação anual voltada ao público infantil. Item 3 não cumprido. 28 
Alteração de meta. Na sequência, o Item 4 não cumprido. Item 4.1 viabilidade através de decreto e Item 4.2 29 
capacitação a ser apresentada através de planejamento a ser apresentada pela SECULT. No Item 5: não 30 
cumprido. Ao final, temos como encaminhamento: 1) Abertura de processo administrativo a ser encaminhado 31 
à SECULT solicitando plano de ação sobre as metas não atingidas para monitoramento. 2) Apresentação no 32 
próximo encontro do Comitê dos eixos transversais sendo eles Eixo 3.6 – Atendendo a Diversidade; Eixo 3.8 33 
– Violências; e Eixo 3.9 – Papel das mídias e meios de comunicação. Apresentação dos eixos para discussão 34 
pelo Comitê e construção conjunta na matriz do plano. 3) Conforme deliberado nesta reunião, solicitamos o 35 
envio da matriz preenchida de cada política pública envolvida no Plano de Ação “Santos pela Primeira 36 
Infância” até o dia 19/08/2022 para que possamos consolidar o Plano. Sem mais nada a tratar, deu-se por 37 
encerrada a reunião às 17h00. Santos, 25 de julho de 2022. 38 
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FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA 44 

Coordenadora do Comitê 45 


