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 2 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte, 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-5 

SEDS, Maria do Carmo Sofia de Paula/DEARTI-SEDS, Maria Anunciação de Jesus 6 

Lourenço/SMS, Maria Lucia de Souza de Oliveira/SEDUC, Gervak Ferreira Lima 7 

Junior/SECULT, Viviane Christina da Mota Souza/COHAB-ST, Sonia Maria de Mello/CET-8 

Santos, José Silva de Jesus/SESEG, Rosana Alo Maluza Braga/SEDURB, Sérgio 9 

Bonavides/SESERP, Sandra Regina dos Santos/CMDCA, Flávia Yara Alves Barbosa/CMI, 10 

Antonio de Alvarenga/COMESP, Luis Trajano de Oliveira/SIEDI.  Ausências Justificadas: 11 

Taís Pereira Aguiar/OTC, Maurício Bezouro Carvalho/CTZL, José Francisco Martins dos 12 

Santos/CTZL, Flávia Valentino/CMAS Ausentes:  Magali Leite de Freitas/SEDS, 13 

Marineide Freire da Silva Recupero/SEDS, Leônidas Carvalho Aragão/SEMES, Eliane 14 

Sena de Barros/SEMES, Juliana Menezes Cavalcanti/SEGOV, Ivanise dos Santos 15 

Andrade/SEGOV, Gabriel Silvio dos Santos Silva/SAPIC PORTUS, Djalma Couto/SAPIC 16 

PORTUS, Paulo Marco de Campos Gonçalves/SEMAM, Marcos Neves 17 

Fernandes/SEMAM, Katia Ines Bacellar Freudenthal/SETUR, Cláudia Rita Toledo 18 

Alves/SETUR, César Antonio Zangrande/OTC, Ilza Melo Nigra/SECOM, Cilícia Thelma 19 

dos Santos Souza/SECOM, Carlos Roberto Proiete Junior/CTZC, Mário Ferreira/CTZC, 20 

Raphael Luiz Moura/CTZN, Mario Henrique Gomes da Silva/CTZN, Lucineide Souza 21 

Faccioli/COMMULHER, Tânia Maria Pereira de Paula Eduardo/COMMULHER, Adelina 22 

Dias Perez/CONDEFI, Luciano Marques de Souza/CONDEFI, Idreno de Almeida/CMSS, 23 

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

Ana Lúcia Silva Pacheco dos Ramos/CONCULT, Lauro Kusplica/CMH, José Carlos de 25 

Almeida/COMEB, Dalve Manoel Negrão dos Santos/COMEB, Simone Aquino de 26 

Carvalho/SEFIN, Izabel Silveira dos Santos Rodrigues/SEFIN, Alessandra de Sousa 27 

Franco/SEGES, Diego Duarte Alves São Paulo/SEGES. Convidados: Roselaine 28 

Gama/CTZC. A Senhora Camila coordenadora do Departamento de Articulação - COARTI 29 

iniciou à reunião agradecendo a presença de todos e explicou o cancelamento da reunião 30 

do mês de abril devido à capacitação da CPFL, onde muitos representantes estariam 31 

participando e comunicou que esta reunião será mais rápida que as outras. Todos 32 

aprovaram a ata do mês de março e a Senhora Camila expôs duas situações para os 33 

representantes, uma delas foi o convite feito pela Dra. Claudia da OAB convidando os 34 

representantes do Programa Rede Família e também para os funcionários que trabalham 35 

na ponta, para participarem da Oficina de Pais. Os representantes que estavam presentes 36 

aceitaram o convite e ficaram de enviar a confirmação por e-mail. A segunda situação 37 

exposta pela mesma é o relatório semestral sobre os estudos de caso do Programa Rede 38 

Família 2018. Um total de 61 casos atendidos no programa, sendo, 13 casos em janeiro, 39 

8 casos fevereiro, 17 casos em março, 13 casos em abril e até o momento da reunião 10 40 

casos em maio e falou sobre a modificação da solicitação dos equipamentos para essas 41 

reuniões de estudo de caso. A Senhora Camila explicou como funciona a solicitação de 42 

agendamento para uma reunião de caso, deixando claras as informações que necessitam 43 

ter no e-mail para ser atendido. A mesma também falou sobre a reunião da Comissão de 44 

Vulnerabilidade do Centro que aconteceu um dia antes, e que futuramente será feito uma 45 

reunião em conjunto. A Senhora Camila falou sobre o TAC (Termo de Ajustamento de 46 

Conduta) assinado pelo Secretário Flavio Jordão, onde terá um equipamento perto do 47 
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Mercado Municipal e será feito um trabalho voltado para a exploração sexual infantil. A 48 

mesma comentou alguns pontos que foram conversados na reunião da Comissão de 49 

Vulnerabilidade no Centro, como a questão não só da criança e sim a família como um 50 

todo, pois é dentro de casa que aparecem os maiores conflitos. A Conselheira tutelar 51 

Rose, afirma que não podemos desistir e sim traçar novos planos, pois a Região do 52 

Centro é muito delicada. O Senhor Trajano trouxe a sugestão de ao invés de trabalharmos 53 

em vários locais do Centro, escolher apenas um nesse primeiro momento para servir de 54 

projeto piloto, e dando certo dar continuidade nos outros. A Senhora Anunciação abordou 55 

a questão do pertencimento dos moradores da Região do Centro, “os moradores que 56 

vivem lá não se sentem pertencentes ao local, falam que estão de passagem, mas 57 

acabam ficando a vida inteira”. O senhor Bonavides deu a ideia de convidar o Dr. 58 

Carmello para participar de uma reunião do Rede Família, para ouvir as demandas da 59 

Região Central. O mesmo relatou que os problemas da Vila Nova e do Paquetá são os 60 

mais sérios. A Senhora Camila passou a palavra para a Conselheira Tutelar Rose, para 61 

que ela trouxesse maiores informações de seus atendimentos no Centro. A Senhora Rose 62 

colocou a importância da fiscalização dos imóveis, e falou que um dos grandes problemas 63 

são os cortiços. A mesma comentou sobre essa questão da invasão que teve nos morros 64 

onde muitas pessoas eram do Centro e acabaram voltando, então ela sugeriu de verificar 65 

a fiscalização destes cortiços e trazer um representante da Secretaria de Finanças. A 66 

Senhora Camila lembrou sobre os grupos de trabalho que foram feitos e que um deles é 67 

de Habitação e que já foi feita uma reunião com o próprio secretario da pasta para 68 

explicar essa situação do Centro. O Senhor Trajano explicou o que foi conversado nesta 69 

reunião. A Senhora Rose comenta que a violência do Centro está escondida e que os que 70 

mais sofrem são as crianças de 1 a 3 anos, pois depois disso elas já começam a viver a 71 

vida dos pais. A mesma citou que é muito difícil encontrar crianças brincando nas ruas na 72 

parte da manhã ou da tarde, pois eles estão com os pais de madrugada na rua. A Senhora 73 

Rosana sugeriu de pegarmos o cadastro da Secretaria de Assistência Social - SEAS 74 

georreferenciar  com os imóveis do Centro para estudar o que pode ser feito por essas 75 

famílias. A Senhora Sandra fala que a curto prazo precisamos fazer alguma coisa, “não 76 

podemos sentar no problema”. A Senhora Rose falou da importância de ter esses 77 

cadastros atualizados para sabermos realmente quem são aquelas pessoas.  A mesma 78 

comentou um programa que está sendo feito pelo DETIC, onde é possível saber se 79 

aquela família está cadastrada em algum projeto social, a policlínica que eles são 80 

atendidos, traz dados de todos os locais. A Senhora Sandra contou que o Conselho 81 

Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA disponibilizou verba para 82 

este programa há mais de 10 anos atrás e até hoje não saiu, mas segundo informações 83 

parece que ele vai sair agora. O Senhor Trajano se colocou a disposição para fazer uma 84 

reunião com o Departamento de Informática - DETIC para resolver a situação desse 85 

cadastro (a reunião foi feita logo depois dessa reunião). A Senhora Maria do Carmo fez 86 

algumas trocas nos grupos de trabalho devido às mudanças de representantes. A senhora 87 

Rose questionou se o grupo de trabalho de Lazer e Esportes já começou a fazer algo. A 88 

Senhora Camila perguntou para os responsáveis se tinham trazido algo sobre. O Senhor 89 

Pepino falou que pesquisou sobre e descobriu que possui muitas solicitações para ter Rua 90 

de Lazer no Centro, porem a Secretaria está sem funcionários no momento, mas que 91 

estão sendo colocados novos funcionários. A Senhora Camila finalizou solicitando que os 92 

grupos de trabalho tragam novas ideias e sugestões para ser apresentado na próxima 93 

reunião. Terminada as exposições às onze horas e três minutos, eu, Camila Rocha 94 

Muheison, lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue acostada a mesma.  95 


