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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTORA DO PROGRAMA REDE FAMÍLIA 1 

 2 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta, no Auditório da 3 

SEPACOM, sito à Rua Quinze de Novembro, nº cento e oitenta e três, Centro Histórico – Santos/SP. 4 

Com os seguintes Presentes: Camila Rocha Muheison/DEARTI-SERIC, Pamela Ruivo Ferreira de 5 

Souza/DEARTI-SERIC, Rogério Guedes/DEARTI-SERIC, Magali Leite de Freitas/SEAS, Maria 6 

Anunciação de Jesus Lourenço/SMS, Christiane Cordeiro Andréa/SEDUC, Leônidas Carvalho 7 

Aragão/SEMES, Djalma Couto/ SAPIC-PORTUS, Aldemar Miranda da Silva Filho/SESEG, César 8 

Antonio Zangrande/OTC, Ilza Melo Nigra/SECOM, Raphael Luiz Moura/CTZN, Taís Pereira 9 

Aguiar/CMDCA, Luiz Antonio de Alvarenga/COMESP, Luis Trajano de Oliveira/SIEDI, Ausências 10 

Justificadas: Maria do Carmo Sofia de Paula/DEARTI-SERIC, Rejane da Fonseca Oliveira/SEAS, Maria 11 

Lúcia de Souza de Oliveira/SEDUC, Gervak Ferreira Lima Junior/SECULT, Letícia Wetzel de Oliveira 12 

Picado/SEDURB, Rosana Alo Maluza Braga/SEDURB, Leandro Lapetina Freire/CMAS, Eliza 13 

Montrezol/CMI, Simone Aquino de Carvalho/SEFIN, Convidados: Edmir S. Nascimento/CMDCA, 14 

Renato/SEGES, Ercilla Maria Vargas Wiggert/PSE-SMS. Ausentes: Ana Lucia de Rezende/SECULT, 15 

Fabio Ayres/COHAB, Ronaldo Francisco Rezende/COHAB, Sonia Maria de Mello/CET-Santos, Rosana 16 

Mauro/CET-Santos, Juliana Menezes/SEGOV, Ivanise dos Santos/SEGOV, Paulo Marco de 17 

Campos/SEMAM, Marcos Neves Fernandes/SEMAM, Mariana Munayer/SETUR, Ana Carolina 18 

Tani/SETUR, Sérgio Bonavides/SESERP, Acácio Fernandes/SESERP; Carlos Roberto Proiete/CTZC, 19 

Mário Ferreira/CTZC Maurício Carvalho/CTZL, José Francisco Martins//CTZL, Flávia 20 

Valentino/CMAS, Lucineide Souza/COMMULHER, Tânia Maria Pereira/COMMULHER, Adelina 21 

Dias/CONDEFI, Luciano Marques/CONDEFI, Idreno de Almeida/CMSS, Milton Marcelo Hahn/CMSS, 22 

Denise de Simone/CME, Enéas Machado/CME, Ana Lúcia Silva/CONCULT, Lauro Kusplica/CMH, José 23 

Carlos de Almeida/COMEB, Dalve Manoel Negrão/COMEB, Izabel Silveira/SEFIN, Rosete 24 

Aparecida/SEGES, Marcos Vidal/SEGES. A senhora Camila coordenadora do Departamento de 25 

Articulação - COARTI deu início à primeira reunião do ano, desejando boas vindas e um ótimo ano 26 

para todos. Em seguida deu continuidade à apreciação da ata referente ao mês de dezembro. 27 

Alguns suplentes comentaram que não leram a ata, pois não sabiam que teriam que ir à reunião 28 

porque os titulares estavam de férias. Não havendo considerações a serem feitas disponibilizou o 29 

documento para ser publicado no portal dos Conselhos. A senhora Camila começou a explicar o 30 

que foi feito do mês de dezembro para janeiro, onde a coordenação entrou em contato com as 31 

principais secretarias, como, a Companhia de Habitação da Baixada Santista - COHAB, Secretaria de 32 

Educação - SEDUC, Secretaria de Assistência Social - SEAS, Secretaria de Saúde e separou as 33 

entidades que fazem parte da região do Centro. A senhora Camila relatou que os representantes 34 

da COHAB, tanto o titular quanto o suplente foram substituídos. O antigo representante confirmou 35 

que estaria alguém da empresa na reunião para tirar as dúvidas da região do Centro, porém 36 

ninguém apareceu. A senhora Camila explicou que foi enviado um e-mail para estas Secretarias, 37 

para que os representantes fizessem uma articulação dentro da sua própria Secretaria, indicando 38 
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os equipamentos que atuam na Região do Centro e suas principais demandas, para ser feito uma 39 

troca de informações entre todas as Secretarias dentro da reunião, porém nenhum representante 40 

trouxe. A senhora Maria Anunciação relatou o grande problema que a Secretaria de Saúde está 41 

enfrentando devido a Febre Amarela. A mesma fez um adendo avisando quando terá início a 42 

campanha e passou outras informações. A senhora Camila agradeceu a presença do Presidente do 43 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA, senhor Edmir e a senhora Taís que em 44 

reuniões anteriores levantaram os problemas da região do Centro. A senhora Camila explicou que 45 

o grande objetivo dessa primeira reunião foi ter uma troca entre todos os representantes das 46 

Secretarias e todos os presentes sobre a Região do Centro, e que a partir do mês que vem a 47 

reunião será realizada no próprio território em um local que será decidido. A mesma explicou que 48 

serão analisadas as atividades que serão feitas, ouvir as demandas, as principais Secretarias que 49 

estarão mais a frente. A senhora Camila abriu para quem quisesse começar a falar sua experiência 50 

e conhecimento na região do Centro. O senhor Edmir indicou a senhora Taís para dar início, pois a 51 

mesma já foi Conselheira Tutelar da região do Centro. A senhora Maria Anunciação citou as 52 

policlínicas que estão localizadas no Centro, estratégia de Saúde da Família, que é um pouco 53 

diferente das abordagens das Unidades Básicas de Saúde - UBS, que na estratégia da família possui 54 

um médico generalista na Vila Nova, Martins Fontes, Valongo, Monte Serrat e também possui o 55 

AMBESP que é o Centro de Especialidade. A mesma explicou que para o munícipe ser 56 

encaminhado para o AMBESP ele necessariamente passa pela Estratégia de Saúde da família. A 57 

senhora Camila questionou se no ano de 2016/2017 ocorreu algo no Centro na área da saúde que 58 

chamou mais atenção. A senhora Maria Anunciação citou o problema da Tuberculose e da Saúde 59 

Mental. A senhora Ercilla comentou sobre o Colégio Santista, que é um Colégio enorme, que tinha 60 

quase 70 crianças de inclusão, e relatou que acredita que o maior problema nem seja as doenças e 61 

sim demandas da saúde mental. A senhora Ercilla continuou, “precisa ser feita uma triagem, pois o 62 

professor não tem como fazer um diagnóstico, então estava na dúvida de quem iria fazer esse 63 

diagnóstico”. A mesma também falou da importância das reuniões intersetoriais com os Centros de 64 

Atendimento Psicossocial - CAPS e as Unidades Básicas de Saúde - UBS juntas e orientadoras, 65 

“assim vamos conseguir enxergar que muitas vezes é o comportamento da criança, o meio que ela 66 

vive e não um problema mental.” O senhor Edmir falou sobre a importância de saber a origem da 67 

causa das doenças, associada às drogas, aos pais, como ajudar essas famílias que então nessa 68 

situação conflituosa dentro de casa, este é um grande complicador, não só no Centro como em 69 

toda cidade.  A senhora Anunciação trouxe que o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi  70 

está fazendo um matriciamento da saúde mental junto com a Unidade Básica de Saúde - UBS.  No 71 

território também tem o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT e o Centro de 72 

Atenção Psicossocial Social - CAPS. A senhora Taís falou sobre o levantamento que foi feito pela 73 

Seção de Valorização da Criança - SVC da época que apontaram que as demandas dos 74 

atendimentos eram muito maiores nas questões comportamentais. A mesma colocou que é uma 75 

demanda que precisa ser trabalhada, ter uma orientação. Falou também que o primeiro ponto a 76 

ser discutido no Rede Família no Centro seja essa questão comportamental das famílias que vivem 77 
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naquele território. A senhora Christiane levantou que uma das grandes escolas que estão na região 78 

do Centro e apresenta essa questão comportamental é o Colégio Avelino. A senhora Taís colocou 79 

também o Colégio Estadual Visconde de São Leopoldo. O senhor Edmir falou sobre a falta de locais 80 

de lazer para as crianças que estão no Centro, sendo isso um grande risco. A senhora Magali 81 

questionou, “que ações da política de esporte e cultura existem na região do Centro?!”, assim 82 

levantando ideias entre os representantes. A senhora Taís colocou a importância dessas políticas 83 

não apenas pelo talento mais pelo acesso, socialização, qualidade de vida, que essas pessoas 84 

precisam ter a esses tipos de ações.  A senhora Magali sugere que todos presentes façam um 85 

mapeamento dos bairros que seriam trabalhados.  A mesma deu a proposta de não ouvirmos 86 

apenas as principais Secretarias, mas também quem está na ponta dos serviços como as entidades, 87 

diretora de escola, que no caso são pessoas que estão com aquelas crianças o dia todo. A senhora 88 

Christiane colocou que por experiência própria sabe que existem muitos transtornos dentro das 89 

escolas, porém não possuem laudo. O senhor Trajano sugeriu trabalhar na solução, pois explicou 90 

que os problemas já são de conhecimento de todos, assim deu a ideia de irmos até o Colégio 91 

Santista e unir os equipamentos que estão perto da escola, usando este trabalho como projeto 92 

piloto.  A senhora Pamela explicou que a ideia é já marcar a próxima reunião no território. A 93 

senhora Anunciação lembra que o Programa Rede Família deu início fazendo um trabalho piloto 94 

dentro de uma escola da Zona Noroeste e que com o tempo se perdeu o foco. A senhora Ercilla 95 

falou da importância de unir os trabalhos da Unidade Básica de Saúde - UBS, do Centro de Atenção 96 

Psicossocial - CAPS e outros equipamentos da saúde para trabalhar a família em si, deu o exemplo 97 

da Terapia Comunitária e de uma situação que aconteceu no Colégio Martins Fontes. A senhora 98 

Anunciação lembrou que foi frustrante o contato com os pais. O senhor Edmir trouxe a ideia do 99 

curso de Alienação Parental que o mesmo terá mais informações com uma equipe de Praia 100 

Grande. Ele também colocou que com o poder que o Conselho Tutelar possui através do artigo 129 101 

que diz “que o conselho tutelar pode encaminhar o pai a algum programa oficial comunitário”, 102 

sendo um grande apoiador para esses pais que não são presentes comparecerem.  A senhora 103 

Camila deu a palavra ao senhor César representante da Ouvidoria. O senhor César explicou que o 104 

foco da Ouvidoria é a questão de zeladoria e que na próxima reunião irá trazer as principais 105 

demandas que eles recebem da região Central em 2017. O senhor Aldemar representante da 106 

Guarda Municipal relatou que a maior demanda no Centro realmente são os moradores de rua e 107 

também citou o Colégio Avelino que vem acionando a Guarda Municipal com frequência com 108 

problemáticas entre mãe e filho. A senhora Christiane explica que acredita que o Colégio Avelino 109 

seja mais problemático do que o Colégio Santista, pois além dos casos de transtornos eles 110 

possuem muitos alunos usuários de drogas, da gravidez da adolescência, o abuso sexual entre 111 

outros. A senhora Taís sugere envolver as duas escolas, pois muitas famílias possuem um filho em 112 

uma escola e outro na outras escola, assim pensando em núcleo familiar. A mesma explica que não 113 

é possível dissociar o Colégio Santista com o Colégio Avelino. A senhora Pamela indicou que a 114 

próxima reunião poderia ser em uma dessas escolas citadas. A senhora Taís colocou que o Colégio 115 

Santista seria melhor devido ao espaço do auditório.  A senhora Camila deu a palavra à senhora 116 
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Magali para falar sobre os equipamentos da Secretaria de Assistência Social - SEAS que atuam na 117 

região Central.  A senhora Magali explicou que a Assistência se organiza pela proteção básica e 118 

proteção especial. Na proteção básica os serviços que são referências a ela são o Centro de 119 

Referência da Assistência Social - CRAS, o Serviço de Convivência que tem dentro do Centro de 120 

Referência da Assistência Social - CRAS, já na proteção especial possui o Centro de Referência 121 

Especializado de Assistência Social - CREAS, o Centro de Referência Especializado para População 122 

em Situação de Rua - Centro POP e o Programa de Atenção Integral à Família - SEACOLHE PAIF, 123 

todos esses equipamentos localizados no Centro. A mesma relatou que no Centro de Referência da 124 

Assistência Social - CRAS tem duas funções importantes, uma é a busca ativa das famílias dentro do 125 

perfil de assistência para se inserir no cadastro único, que a família possa acessar os programas 126 

sociais que tem direito. Ela também explicou como funciona o Cadastro Único. A outra função 127 

considerada principal é a execução do serviço de proteção e atendimento integrado com as 128 

famílias que é o Programa de Atenção Integral à Família - PAIF. A senhora Magali explica que o 129 

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Centro possui grandes demandas como a 130 

questão da habitação, do desemprego e o que tem crescido muito é a questão da população em 131 

situação de rua ou aquela família que está para ser despejada. A senhora Magali levantou também 132 

a demanda de casos de idosos que vivem sozinhos, sem famílias na região do Centro, onde já 133 

existe um Serviço de Convivência no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS com um 134 

grupo de Idosos. A mesma comentou sobre o programa Vovô Sabe Tudo que está sendo 135 

remodelado também falou sobre o projeto “Contos e Pontos” em parceira com o Programa de 136 

Atenção Integral à Família - PAIF onde tem como objetivo cuidar do idoso que está visitando e o 137 

idoso que está sendo visitado.  O senhor Trajano colocou que agora depois da reunião foi posto 138 

dois pilares, sendo um as crianças que estão no limbo que não possuem laudo e os idosos que 139 

estão nessa situação. A senhora Christiane levantou a necessidade da construção de uma quadra 140 

poliesportiva na Região do Centro, pois acredita que através de diversas atividades que seriam 141 

realizadas neste local ajudaria muitas crianças a sair das ruas. A senhora Taís lembrou que a 142 

proposta do Colégio Santista era abrir para essas situações.  A senhora Camila abriu para se alguém 143 

gostaria de colocar mais alguma situação onde ninguém se manifestou. A mesma pediu para o 144 

quanto antes os representantes das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação 145 

encaminharem o relatório já solicitado e encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e 146 

deixando marcada a próxima reunião no Colégio Santista. Terminada as exposições às onze horas e 147 

trinta e sete minutos, eu, Camila Rocha Muheison, lavrei a presente ata, cuja lista de presença 148 

segue acostada a mesma. 149 


