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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTORA DO PROGRAMA REDE FAMÍLIA 1 

 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas e dez minutos, no 3 

Auditório da SEPACOM, sito à Rua Quinze de Novembro, nº cento e oitenta e três, Centro 4 

Histórico – Santos/SP, com os seguintes Presentes: Camila Rocha Muheison/DEARTI-SEDS, 5 

Maria Anunciação de Jesus Lourenço/SMS, Maria Lucia de Souza de Oliveira/SEDUC, Christiane 6 

Cordeiro Andréa, Gervak Ferreira Lima Junior/SECULT, Leônidas Carvalho Aragão/SEMES, Sônia 7 

Maria de Mello/CET-Santos, Djalma Couto/SAPIC PORTUS,  Rosana Alo Maluza Braga/SEDURB, 8 

Natalie Lessalvia Vaz de Lorena/SETUR, José Francisco Martins dos Santos/CTZL,   Flávia Yara 9 

Alves Barbosa/CMI, Luiz Antonio de Alvarenga/COMESP, Luis Trajano de Oliveira/SIEDI, 10 

Alessandra de Sousa Franco/SEGES.  Ausências Justificadas: Magali Leite de Freitas/SEDS, 11 

Maria do Carmo Sofia de Paula/DEARTI-SEDS,  Pamela Ruivo Ferreira de Souza/DEARTI-SEDS, 12 

Idreno de Almeida/CMSS, Sérgio Amaro Avelino Bonavides/SESERP, César Antonio 13 

Zangrande/OTC, Raphael Luiz Moura/CTZN Ausentes:   Marineide Freire da Silva 14 

Recupero/SEDS, Maristela Marques Bechara/ COHAB-ST, Viviane Christina da Mota 15 

Souza/COHAB-ST, Juliana Menezes Cavalcanti/SEGOV, Ivanise dos Santos Andrade/SEGOV, 16 

José Silva de Jesus/SESEG, Adelmar Miranda da Silva Filho/SESEG, Paulo Marco de Campos 17 

Gonçalves/SEMAM, Marcos Neves Fernandes/SEMAM,  Acácio Fernandes Egas/SESERP, Taís 18 

Pereira Aguiar/OTC,  Ilza Melo Nigra/SECOM, Cilícia Thelma dos Santos Souza/SECOM, Carlos 19 

Roberto Proiete Junior/CTZC, Mário Ferreira/CTZC,  Mário Henrique Gomes da Silva/CTZN, 20 

Cláudia Diegues Krawczuk/CMDCA, Sandra Regina dos Santos/CMDCA, Flávia Valentino/CMAS, 21 

Marina Carvalho Perez Peña/CMAS,  Lucineide Souza Faccioli/COMMULHER, Tânia Maria 22 

Pereira de Paula Eduardo/COMMULHER, Adelina Dias Perez/CONDEFI, Luciano Marques de 23 

Souza/CONDEFI,  Milton Marcelo Hahn/CMSS, Denise de Simone F. Miranda/ CME, Enéas 24 

Machado/CME, Ana Lúcia Silva Pacheco dos Ramos/CONCULT, Josefa Maria da Conceição 25 

Campos/CMH, José Carlos da Silva/CMH, José Carlos de Almeida/COMEB, Dalve Manoel Negrão 26 

dos Santos/COMEB, Simone Aquino de Carvalho/SEFIN, Izabel Silveira dos Santos 27 

Rodrigues/SEFIN,  Diego Duarte Alves São Paulo/SEGES. Convidados: Lilian Gonzalez/Câmara, 28 

Rogério de Oliveira Guedes/DEARTI-SEDS. A Senhora Camila Coordenadora, iniciou a reunião 29 

agradecendo a presença de todos. Pauta 01: Todos aprovaram a ata do mês de junho e em 30 

seguida a senhora coordenadora justificou a ausência da Senhora Magali/SEDS repassando as 31 

informações sobre as pesquisas. Pauta 2: Apresentação das pesquisas da Região Central: no 32 

levantamento das famílias moradoras do referido Hotel, identificado vinte e quatro famílias, dessas 33 

apenas quinze famílias no total, vinte e nove crianças e dois adolescentes e um cadeirante. Ficou 34 

acordado que na próxima reunião a Assistente Social irá trazer mais informações. A senhora 35 

Camila relatou que foi realizada uma reunião articulada pelo senhor Trajano, sobre habitação, com 36 

o Secretário da SIEDI, o senhor Ângelo Costa, onde a senhora Magali descartou intervenção, 37 

devido não termos estrutura para acolher as famílias com: auxílio aluguel/moradia. A Coordenação 38 

do Programa Rede Família deve enviar um ofício para as Secretarias, modelo do Ofício nº 39 

116/2018, realizada a leitura na reunião, com assinatura do senhor Flávio Jordão, solicitando 40 

devolutiva; segundo a senhora Camila fará os encaminhamentos para as Secretarias: Secretaria 41 

de Desenvolvimento Social/ SEDS, Secretaria de Finanças/SEFIN, Secretaria de Infraestrutura e 42 

Edificação/SIEDI, Secretaria de Desenvolvimento Urbano/SEDURB, o senhor Luiz (Pepino) e a 43 

senhora Anunciação acrescentaram a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Controle de 44 

Endemias, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano/CDHU, a Companhia de 45 
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Habitação Baixada Santista/COHAB-ST. A senhora Camila esclareceu outro dado discutido na 46 

reunião com a SIEDI, que não há como entrar nos imóveis invadidos. A senhora Magali fez 47 

levantamento que foi lido na reunião, dados resgatados, segundo a senhora Anunciação da Rede 48 

de Informações Sociais/RIS ou Cadastro Único para Programas Sociais/CAD Único, porém não 49 

são muito precisos, considerando a mudança de local, comum a estas famílias. Além da 50 

dificuldade de interdição dos locais, que não compete ao Programa Rede Família, e 51 

convencimento das famílias para irem para abrigos ser infrutífero. A senhora Camila finalizou esta 52 

pauta, concluindo ação com os ofícios “estamos dando um start para resolver o problema.” Pauta 53 

3: Programa Heróis da Comunidade - senhora Camila socializou o Programa Heróis da 54 

Comunidade, que visa trabalhar a autoestima do morador das regiões escolhidas. O programa foi 55 

lançado em 2013, participaram a Zona Noroeste, Área Continental e Morros, o único lugar que 56 

não foi contemplado foi a Região do Centro, não se sabe o motivo. O Programa foi gerenciado 57 

pelo Gabinete do Prefeito, junto com a Secretaria de Comunicação, foi enviado para a SEDS e 58 

conversando com o senhor Secretário da SEDS, o senhor Flávio achou muito interessante colocar 59 

este Programa dentro do Programa Rede Família contemplando a Região do Centro, sendo que 60 

durante as reuniões o que se destacou mais foi à questão do pertencimento e autoestima desta 61 

população estudada no momento. Com o movimento das ações que envolvem o Programa Heróis 62 

da Comunidade, “iremos conhecer suas ideias, ouvir suas preocupações, suas conquistas”, e na 63 

sequência a senhora Camila perguntou a todos se achavam interessante o trabalho desta forma. 64 

O Sr. Trajano exemplificou o modo utilizado no Conselho da Comunidade Negra, numa reunião 65 

realizada na OAB, observando que os próprios Conselheiros indicaram e trouxeram o Curriculum 66 

com a história da pessoa indicada como representante da comunidade, e então o Conselho votou 67 

na pessoa que iria receber a homenagem; no primeiro ano foram umas quinze pessoas indicadas, 68 

no ano seguinte limitou-se a quantidade. A senhora Camila disse que nós somos uma Comissão 69 

Executora e que podíamos ter a chance de votar, por exemplo, isso tudo tem um Decreto que teria 70 

que ser revisto, alterar os moldes e ser publicado novamente, mas é algo burocrático, e demanda 71 

um certo tempo. A senhora Camila expõe a ideia de encontrar um idoso com história de vida para, 72 

também, ser esse herói. Após muitas discursões foram citadas a Casa de Repouso São Miguel 73 

Arcanjo e a instituição Associação Nipo Brasileira então a Senhora Flávia comentou que nas 74 

instituições os idosos institucionalizados não são daquela região e foge ao propósito de Heróis 75 

que fazem ou fizeram alguma coisa em prol da comunidade. A senhora Camila comentou que o 76 

Herói da Comunidade não é só uma pessoa que faz pela comunidade, por isso temos o caso da 77 

dona Odete que está há anos no mercado Municipal com muita história para contar, ela é uma 78 

defensora que carrega a Bandeira do Centro. A senhora Anunciação trouxe o Mapa Afetivo para 79 

trabalhar com as crianças, citou a senhora Roberta, Assistente Social das unidades da Casa Vó 80 

Benedita e que talvez possa surgir uma parceria com ela por conhecer muitas famílias naquela 81 

região, citou também o Projeto Guerreiros sem Armas do Instituto Elos, que está fazendo um 82 

trabalho com voluntários até de outros países, como a Turquia, a África, a Arábia, com estudante 83 

da Faculdade de Belas Artes, em um Projeto que visa o resgate de autoestima, melhorar o lugar 84 

onde as pessoas estão de criar coisas novas; no Morro do Monte Serrat eles revitalizaram a 85 

quadra, com pinturas, grafites, bancos e telas de proteção, então a gente pode através da Rede 86 

Família buscar esses parceiros. A senhora Anunciação falou que acredita que devemos trabalhar 87 

a autoestima, mas como melhorar a autoestima das famílias sem uma habitação descente, que 88 

moram nos cortiços do Centro, com um banheiro para várias famílias, escuro, sem ventilação, 89 

insalubre, sem saneamento, etc..., A senhora Alessandra perguntou sobre a reivindicação do 90 
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cadastro das famílias e se avançou? Em resposta a senhora Camila respondeu que sim e voltou a 91 

comentar, o que havia falado no início da reunião sobre a pesquisa efetuada pela senhora Magali 92 

e sobre as dificuldades de retirar as famílias, mesmo fazendo uma força tarefa, porque não teria 93 

onde colocá-los. No caso do Hotel Chinês foi comentado por vários presentes e a senhora  94 

Anunciação relatou que em visita solicitada pelo Conselho do Idoso que fez no local encontrou um 95 

morador idoso e que estão há uns seis meses tentando tirá-lo, mais que o idoso se recusou a sair 96 

de lá; o teto do cômodo estava com formato de uma barriga e com a chuva a barriga estava cheia 97 

d'água, arriscado  cair. A senhora Alessandra e a senhora Rosana comentaram que se a Defesa 98 

Civil for acionada e fizer um laudo do risco estrutural do local que eles têm o poder de interditar o 99 

prédio, e abriria um processo para intimar o proprietário. A senhora Anunciação disse que última 100 

vez que a Prefeitura fez isso, o proprietário só pintou o prédio e mais nada. A senhora Rosana 101 

comentou que desde que começaram cair às marquises a Prefeitura começou a exigir um laudo 102 

estrutural do imóvel, e também passou a intimar e multar os proprietários que não apresentam o 103 

laudo, mas a Prefeitura também tem uma grande dificuldade de localizar os proprietários sendo 104 

que alguns imóveis têm vários proprietários, teve caso de um único imóvel ter quarenta 105 

proprietários. O senhor José Francisco comentou que alguns equipamentos da Prefeitura têm 106 

infiltrações, vazamentos, etc..., temos dificuldades para tirar a população de rua que se recusa a ir 107 

para um abrigo, eles, simplesmente, saem daquele local e vão para outro lugar perto dali; no caso 108 

dos cortiços poderia fazer uma pintura, melhorar a iluminação. O senhor Luiz (Pepino) disse não 109 

ser possível fazer melhorias porque não é um imóvel da Prefeitura.  A senhora Flávia e a senhora 110 

Sônia comentaram que alguma ação deveria ser feita, que não podemos ficar omissos, e que 111 

temos que provocar os órgãos superiores porque a situação é de risco estrutural no imóvel e 112 

traçar algum plano viável para colocar em ação. A senhora Anunciação enquanto SEAS participou 113 

de algumas interdições de cortiços, acompanhada por força tarefa e que algumas retiradas foram 114 

conflitantes com resistência; outras as famílias foram cadastradas e avisadas previamente e 115 

aceitaram sair pacificamente. Ainda com a palavra senhora Anunciação acrescentou que foi feito 116 

um trabalho na educação que pode ser trabalhado nas escolas do Centro, com o Núcleo de Apoio 117 

à Saúde da Família/NASF, Programa Saúde na Família/PSE sobre a parte comportamental com 118 

os alunos e também com os pais. A senhora Cristiane elogiou esse trabalho feito em uma das 119 

escolas que ela acompanhou. A senhora Camila finalizou solicitando que os grupos de trabalho 120 

tragam novas ideias e sugestões para ser apresentado na próxima reunião. Terminada as 121 

exposições às dez horas trinta e três minutos, eu, Rogério de Oliveira Guedes lavrei a presente 122 

ata, cuja lista presença segue acostada a mesma.  123 


