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Ata da Segunda Reunião do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal do Programa Saúde na 
Escola de Lauro de Freitas – Bahia – GTI-M.PSE/LF-BA. 

 

No dia 10/03/2020, (dez de março de dois mil e vinte), a reunião foi convocada para às 09:00h, 
e por falta de quórum teve  início ás 09:22h, com o número de participantes presentes, no 
auditório da Secretaria Municipal de Saúde – SESA, realizando a segunda reunião do GTI-
M.PSE/LF-BA, cuja pauta abordou os seguintes pontos: 1 – Leitura e aprovação da Ata anterior 
e o Regimento Interno; 2 – Atualização dos Integrantes do GTI-M.PSE/LF-BA; 3 – Definição da 
mesa Diretora, decidir como se dará a Coordenação do GTI-M.PSE/LF-BA; 4 – Definir formas de 
trabalho para o PSE através da mesa diretora ou coordenação do GTI-M.PSE/LF-BA; 5 – O que 
ocorrer. A abertura foi feita por Jesus Aragão falando da pauta de acordo ao Regimento 
Interno, propôs que fosse discutido o necessário para otimizar a reunião, a Idaci Ferreira 
colocou a importância do pessoal que deveria compor a mesa, não encontravam-se presentes, 
ela era a única, representando a Coordenação da Cidade Educadora. Vamos definir a pessoa 
responsável pela mesa e darmos prosseguimento aos nossos trabalhos, elegendo um 
secretário para  transcrever e secretariar a ata do  GTI-M.PSE/LF-BA, e quem vai fazer parte da 
mesa, as substituições de pessoais da SESA e da SEMDESC, sem precisar de outra assembleia 
para indicações de nomes dos mesmos, podendo ser enviados por e-mails. Entre os presentes 
estavam a Sra. Cleide Coordenadora do Conselho de Atenção Básica do SESA, com mais 
representações, o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, o Conselho da Criança e do 
Adolescente, e o Conselho Municipal de Assistência Social, vamos definir condições e darmos 
continuidade conforme o Regimento Interno. Um informe foi dado pela Sra. Cleide, disse que 
não foi apresentado um resultado do 3º quadrimestre com relatório satisfatório para a 
Coordenação do Conselho de Atenção Básica do SESA a respeito das ações do PSE, e ela não 
aceitou que no terceiro quadrimestre fosse feito da mesma forma que foi apresentado, sem 
conclusão no relatório do 2º quadrimestre, tendo assim algumas ressalvas feita no 3º 
quadrimestre com observações na hora de liberar como o Conselho de Atenção Básica do 
Município, e falou que como munícipe não acompanha os relatórios desenvolvidos e nem tem 
participação Popular nos espaços de poderes públicos dentro da gestão. Helenildo, informei a 
construção do GTI-M.PSE/LF-BA, foi criado justamente para acompanhar e validar toda a 
estrutura montada, e cobrar a avaliação dirimindo uma nova dinâmica de ação, depois da 
chegada da Secretária Sra. Vânia Maria Almeida Galvão, ela reestruturou montando um Núcleo 
do PSE/SEMED, para dar andamento na visão pedagógica dentro do programa, e o GTI-
M.PSE/LF-BA, é composta por diferentes participantes de três secretarias, a representação 
direta do PSE/SEMED pela coordenadora Sra. Beth Silva, e como Estância maior Pergunta a 
Cleide, e a Idaci Ferreira responde que ela como Coordenadora da Cidade Educadora, também 
responde na estância do preito maior, junto com a Cristina Kavalkiervicz da coordenação 
pedagógica mais a Diana da SEMDESC, e a Arlizia Carla representando a SESA, seria os 
responsáveis por dirimir direção para as ações direta. A Flávia também era coordenadora do 
Conselho de Atenção Básica e fez uma pergunta quem é do Conselho de saúde que está na 
comissão? Aí informamos que Antônio Roberto e o Aristides Tonini apesar de não estarem 
presentes mais era os representantes do CMS, colocou que na  jornada pedagógica o maior 
quantitativo de pessoas era da saúde e com poucas pessoas do pedagógico ou seja da 
Secretaria Municipal de Educação, mas do qual também foi informada dentro da pergunta, 
que pela manhã teve uma mesa temática, onde estava as duas secretarias juntas e sendo 
ministrada pelo profissional vindo do GTI-E,  o Doutor,  professor, Fábio Fernandes Barbosa 
Coordenador de Educação Ambiental e Saúde, e a tarde foi desdobrada em duas oficinas, uma 
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em Educação e outra em Saúde, sendo a saúde representada pela senhora Nilma Lima dos 
Santos, na temática “O PSE e o papel da Secretaria de Saúde neste programa” Diretora da 
Atenção Básica da SESAB, e “O papel  pedagógico no Programa Saúde na Escola” com a 
professora Rosa Maria Pereira Gaspar. Nesse momento a Idaci Ferreira sugeri a todos  que por 
unanimidade aprovam a decisão, que eu Helenildo continuasse secretariando e transcrevendo 
as atas, também solicitaram para que fosse feita a leitura da ata, em seguida pediu que fizesse 
somente o resumo do que foi a anterior, já que a ata tinha sido encaminhada por e-mail para 
todos, nesse momento não havendo nenhuma considerações a ser feita, então continuamos o 
trabalho com exposição do calendário, leitura da pauta anterior, depois foi sugerido que a Sra. 
Beth Silva fosse a presidente da mesa do GTI-M.PSE/LF-BA, colocando em votação e por 
unanimidade foi eleita a Sra. Beth Silva como presidente na mesa do GTI-M.PSE/LF-BA, com 
relato feito por todos presentes, a Sra. Beth Silva era a pessoa mais inteirada no assunto do 
PSE, podendo tomar as decisões cabíveis e levar a plenária do GTI-M.PSE/LF-BA, no momento 
em que ocorrer as reuniões ordinárias. Nesse momento informamos a necessidade do 
alinhamento dentro dos calendários das equipes de Saúde e da Coordenação Pedagógica para 
assim conseguimos efetivações das ações nas unidades escolares, então a Arlizia Carla nos  
informar que o sistema estava aberto até a sexta-feira, para que fosse alinhado com as equipe 
dela dentro das ações, fazendo comparações das ações no ano passado; informado que tem 
algumas escolas onde o programa envolve o terceiro turno, mas dentro de Lauro de Freitas 
isso não é possível acontece pois não tem como trabalhar com o terceiro turno, sendo que o 
programa da atenção básica, os profissionais só trabalham de 8h até às 17h, com isso não 
pode haver uma obrigatoriedade da atenção básica para que seja cumprida a ação no terceiro 
turno, por não ter como os profissionais serem remunerados fica mais difícil para ela fazer 
negociação através de compensação de horas, tendo a necessidade de dar-se folgas, 
prejudicando o trabalho no turno normal em dias subsequentes , não tendo um profissional 
lotado no horário para validar ações do terceiro turno, se tornando uma estratégia errada sem 
coerência diante dos profissionais dela, e a Idaci Ferreira cita o intercruzamento de forma 
articulada com o pessoal do EJA, possibilitando a validação das ações realizadas, aí Arlizia Carla 
dar o exemplo da Unidade Chafariz que desenvolver algumas ações nas escolas em seu 
entorno com o EJA, também foi relatado em muitos momentos as ações são marcadas e 
desmarcados, depois fazem uma nova remarcações, e não conseguem cumprir por falta do 
carro ou transporte, para que pudesse locomover o pessoal da unidade de saúde até a 
Unidade Escolar, para realização da ação agendada para o dia, à noite, com isso não tem como 
fazer o trabalho das ações desenvolvida por conta de profissional que não tem o trabalho 
noturno, ficou para a Arlizia Carla nos informarmos quais as escolas prioritárias para o PSE, e 
quais estão no entorno de cada unidade de saúde, possibilitando um trabalho melhor das 
ações, então voltando para a ata anterior sem nenhuma objeção a ser feita teve a sua 
aprovação, nesse momento colocamos que as substituições de nomes do GTI-M.PSE/LF-BA 
podem ser feitas por e-mails, a serem considerados na próxima ata, e a Arlizia Carla fala que 
será substituída por outra pessoa, mais não poderia informar pois ela ainda aguardava a 
indicação da chefa dela para a substituição, colocando como sugestão de incluir a atenção 
especializada no PSE, sendo representada por uma fonoaudióloga, por já fazer um trabalho 
bom auditivo com os educandos nas unidades escolares, precisando verificar com a Veruska, e 
na próxima reunião ordinária do GTI-M.PSE/LF-BA ser oficializada, ressalva a importância 
fundamental de alguém que desenvolva o trabalho junto com a equipe operacional, podendo 
também indicar a inclusão de um representante dos Trabalhadores das Unidades Básicas de 
Saúde, Iris perguntou sobre o posto Tarumã que foi aberto e Arlizia Carla responde que não foi 
feita a adesão por isso não pode entrar no Programa Saúde na Escola, podendo atuar no 
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próximo ano 2021 nas unidades escolares em seu entorno para que seja ampliada o número 
de escolas, depois da adesão formalizada, sendo solicitada a verificação com os representantes 
das unidades escolares no PSE, e saber quais ações não foram concluídas além das 
obrigatórias, assim dando prioridades e ficando melhor para darmos prosseguimento em todas 
ações dentro do perfil da escola, por exemplo a Escola Municipal Santa Júlia fica no entorno da 
Unidade Espaço Cidadão e tem vinculado o PSE no noturno porem não podemos trabalhar as 
ações por não ter profissional no horário, sendo necessários fazer uma reunião entre a saúde e 
o PSE para assim poder definir estratégia das ações colocando o elemento pedagógico, e levar 
para o GTI-M.PSE/LF-BA em reunião ordinária devidas propostas, sabendo que o técnico 
administrativo escolar, do qual representar o PSE em sua unidade tem que consultar a 
coordenação pedagógica para que seja alinhada as ações na sua unidade, desse jeito pode ser 
trabalhado em uma linguagem técnica pedagógica estrutural do processo de trabalho, da 
mesma forma fala Idaci Ferreira para ela como Coordenadora da Cidade Educadora em muitos 
momentos, tem que traçar estrutura de linguagem técnica pedagógica a ser aplicada com a 
direção escolar no olhar pedagógico dos projetos de audiovisual, Arlizia Carla retoma a palavra 
e coloca a necessidade de construir uma carta de apresentação do PSE informando que a 
escola faz parte do programa  e terá equipes de saúde indo realizar as ações agendadas para 
assim facilitar o trabalho na unidade escolar, deu o exemplo da XI ação – Direito sexual e 
reprodutivo e prevenção de IST/AIDS, abordando o tema gravides na adolescência, adotando 
nas escolas com esse perfil, os profissionais do CAP’S entrou em contato com ela para realizar 
a III ação – Prevenção ao uso de álcool, tabaco, cracks e outras drogas, precisando saber se 
tem algum histórico apresentado com esse tipo de agravo, para que o tema não tenha 
relevância naquela unidade escolar, pedindo para que  segurasse nesse momento de 
estruturação do trabalho a ser desenvolvido ao longo do ano, também explicar que o 
Ministério de Saúde elencar as escolas prioritárias colocando, as de maiores riscos de 
vulnerabilidades, beneficiando inclusive como bolsa família, com isso ficou a Arlizia Carla de 
passar um relatório por e-mail solicitando da SEMED, quais escolas municipais e conveniadas 
estão ativas no município, proporcionando uma relação engajada entre agentes de saúde e 
coordenação pedagógica. O Jesus Aragão pronuncia que tendo essas dificuldades, devendo 
recorrer a mesa Diretora do GTI-M.PSE/LF-BA, para tomar as devidas providências, depois do 
suporte oferecido pelo Núcleo PSE/SEMED, apoiando e assessorando nos possíveis 
alinhamentos das ações, onde começa a ser montado uma estrutura para deliberar ou dar-se 
algum segmento, exemplo; uma agenda ou um cronograma a ser desenvolvidos por cada um, 
sendo assim podendo existir uma transparência da atenção básica de acordo com as ações a 
serem desenvolvidas nas unidades escolares, tendo antecedência do agendamento; ressalvo 
também a ação do crescer saudável, que trabalhar com crianças até 10 anos, que foi um 
fracasso, devendo fazer um filtro da possibilidade de trabalho com essas crianças, expressa 
Idaci Ferreira que é necessário haver cálculos sistematizadas para que possa acompanhar, 
identifica o que são dificuldades de natureza estrutura logística, papel, agendas, questões no 
ponto de vista da execução metodológica que a formação desses agentes, assim conseguimos 
olhar os blocos de cooperação, Arlizia Carla fala que vai fazer um levantamento do relatório e 
enviar para o PSE/SEMED, fazer o acompanhamento a vivência dos trabalhadores dentro de 
cada relatório, as balanças foram conseguidas para execução de atividades em Locus, com as 
sugestões das unidades escolares para serem desenvolvidas não só as quatro ações  
obrigatórias, e sim as de preferência da Unidade Escolar, olhando cada faixa etária e assim 
possa ser conciliado dentro das duas agendas; Sr. Antônio Lúcio perguntou sobre a nova 
demanda em questão do enfrentamento ao CORONAVÍRUS, o que a Atenção Básica podia 
oferecer de prevenção, nesse momento de pura tensão, se já tinha alguma orientação 
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recebida pelo Ministério da Saúde, o que fazer, qual seria melhor forma para lidar com a 
prevenção, que pudesse ser debatido, Arlizia Carla informou que havia ido um profissional do 
Ministério da Saúde para capacitar enfermeiros do município com relação ao CORONAVÍRUS, 
ficou de ver com a Veruska melhores detalhes, e também informou que uma ação emergencial 
dentro do momento não tinha embasamento o suficiente para esclarecer o assunto, Idaci 
Ferreira é uma pauta que precisava ser vista com cautela para de fato ser tratado com um 
certo olhar criterioso, informa que na semana seguinte acontecerá uma campanha sobre as 
vacinas antecipadas, Iris com relação as vacinas, existiu ou existe alguma possibilidade de 
haver faltas, Arlizia Carla explica no processo de vacina não procede a equipe de saúde 
contabilizarem, só fazemos vacinar, mediante a liberação dos formulários preenchido pelos 
pais ou responsáveis dos alunos, autorizando  a vacinação, prosseguindo com o agendamento 
dentro da Unidade Escolar.  Jesus Aragão fala sobre as atribuições do Regimento Interno, 
exemplo no primeiro chamado quórum de 50% mais um, e em segunda convocação com quem 
tiver presente, isso consta no disposto do Regimento Interno, Helenildo, para validar a Ata 
anterior e necessário as assinaturas; Jesus Aragão suplente da Coordenadora Beth Silva, o Sr. 
Antônio Lúcio Secretário Executivo da SEMED assinou pela Coordenadora Pedagógica Cristina 
Kavalkiervicz, a Maricélia Pereira Gomes Melo assinou pela Diana de Jesus da SEMDESC, e a 
titular Idaci Ferreira Coordenadora da Cidade Educadora SEMED, bem como as reuniões 
ordinárias do GTI-M.PSE/LF-BA servirão como deliberações de atividades do PSE, para que 
possa ser concluídas todas as ações, precisando ser visto o material didático, onde Idaci 
Ferreira fala da questão de impressão através da via DECOM, podendo ser justamente 
amarrado à Educação a forma didática a ser trabalhada nas ações do PSE, inclusive 
confeccionando cartilhas exemplo, Iris mencionou sobre uma ação que estava acontecendo na 
Unidade Escolar do PSE onde o pessoal estava trajado do mosquito da dengue, significando 
uma forma de teatro, onde as crianças sentiram-se atraídas com o trabalho do pedagógico que 
foi alinhado com a própria equipe de saúde, que acabaram alugando fantasia para ir na 
Unidade Escolar da mesma forma estão pretendendo fazerem a ação de saúde bucal, a Idaci 
Ferreira chama a  atenção do pedagógico para a arte, usando até mesmo dos Artes 
Educadores, por ser coordenada pelo setor dela, pode-se fazer essa articulação, falando que a 
balança é uma ação específica, sendo obrigatório ter o cartão do SUS para realização da ação, 
dentro de um cenário teatral podendo organizar os alunos com cartão do SUS; Helenildo 
informo do trabalho desenvolvido através do acompanhamento de Eliane Pedreira e Niviane 
do Valle ambas do Núcleo PSE/SEMED, na confecção do Cartão SUS e entrega aos respectivos 
Gestores Escolares, ressalva feita pela Niviane do Valle, que no próprio sistema Sábio existe 
cadastro dos alunos com os Cartões SUS e demais informações precisas como série, turma, 
turno, podendo ser obtidas pelos (as) representantes do PSE nas unidades escolares, sem 
haver necessidades de preenchimento de fichas, já que encontra tudo sistematizado no 
próprio sábio; com o uso dos Tablets os agentes de saúde pode tornarem mais fácies os 
lançamentos das ações no sistema, podendo assim obter informações precisas dos educandos 
através do cartão SUS vinculando até ao CPF, facilitando os lançamentos mesmo offline, 
possibilitando ser descarregado todos os dados quando chegar a um lugar com WI-FI, 
permitindo formarmos uma reunião de apresentação conjunta da Saúde e Educação com os 
representantes do PSE, informando normais e diretrizes a serem desenvolvidas ao logo do ano 
com as escolas pactuadas, inclusive no dia 16 de março, as equipes de saúde da família 
deveriam adentarem as unidades escolares para iniciarem ações correspondentes aos 1º 
trimestre, e por falta de alinhamento nas agendas não podem ser realizadas,  diante desse 
novo olhar diferenciado para o Programa Saúde na Escola, podemos pensar em um link entre 
os dois atores em meio a instruir, apoiar a saúde no melhor entendimento pedagógico, 
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atingindo a meta do PSE, sendo acompanhado pelo GTI-M.PSE/LF-BA. Houve uma solicitação 
de todos para a próxima reunião do dia 31 de março, a necessidade de construir uma pauta da 
reunião a ser discutida e passar por e-mail antecipadamente, bem como um informativo 
dizendo qual o horário de acolhimento com cafezinho, e tempo estipulado da reunião de uma 
ou duas horas; então dado por encerrado a reunião do GTI-M.PSE/LF-BA às 11:24h. 

 

 

Secretário do GTI-M.PSE/LF-BA: Helenildo Muniz Ramos de 
Oliveira_______________________ 

Presidente do GTI-M.PSE/LF-BA: Maria Elizabeth da 
Silva________________________________ 

SESA: Arlizia Carla Amorim 
Pinheiro_________________________________________________ 

SEMED/Coordenação Pedagógica: Cristina Kavalkievicz_________________________________ 

SEMED/Cidade Educadora: Idaci Ferreira da Conceição da 
Silva___________________________ 

SEMDESC: Maricélia Pereira Gomes Melo____________________________________________ 
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Ata da III Reunião do GTI.M/PSE-LF/BA.

Reuniu-se na data de hoje, sete de julho de dois mil e vinte, entre 09h e 11:30h, o Grupo de 

Trabalho Intersetorial Municipal do Programa Saúde na Escola de Lauro de Freitas, Bahia- 

GTI.M/PSE-LF/BA. A primeira chamada ocorreu às 9:15h, a segunda chamada foi às 9:20h, 

iniciando-se a reunião com o quórum presente conforme regimento. Estiveram presentes 

os/as seguintes componentes do GTI.M/PSE-LF/BA: Iris Neide Santos da Natividade, Glauber 

Heriques Maia da Costa, Idaci Ferreira da Conceição da Silva, Antônio Lúcio dos Santos, Rafael 

Henrique Costa Santos de Jesus, Aristides Esperidião Tonini,  Paulo Henrique Pereira Carmo, 

Sônia Maria Gomes de Lima, Maricélia Pereira Gomes Melo, Sandra Maria Vieira Santos. 

Também participou desta reunião a equipe do Núcleo do PSE SEMED, Maria Elizabeth da Silva, 

Jesus Aragão, Niviane  Carvalho do Vale Blanco; Adriana Alves de Oliveira; Eliane 

Pedreira dos Santos; Helenildo Muniz Ramos de Oliveira; para sob a Presidência de Maria 

Elizabeth da Silva, também Coordenadora do Núcleo PSE SEMED, discutirem e deliberarem 

sobre os seguintes pontos de pauta: 

1. Composição atual da mesa diretora e sua reorganização; 

2. Composição do GTI.M/PSE-LF/BA confirmações e substituições; 

3. Live do dia 09/ 07 2020; 

4. Proposta de Ações Emergenciais e Protocolos para Tempos de Isolamento Social e para 

a Perspectiva de Retorno das Atividades Educacionais, Inclusive Aulas Presenciais. 

Foi deliberado o que se segue, após ampla discussão e debates acerca da conjuntura atual 

imposta pela pandemia de coronavírus e seus desdobramentos nas vidas pessoais, social e 

econômica. Maior ênfase foi dada no debate envolvendo o processo de educação e os 

desafios que se encontram postos, que por sua vez demandam amplo esforço de reflexão 

para assimilação do que se entende por novo normal e nesta condição o que se deve e 

pode ser feito pela saúde das crianças e adolescentes, da rede municipal de educação de 

Lauro de Freitas, que se encontram como todas as demais crianças em idade escolar, fora 

da escola, em isolamento social, sem as ações do PSE e sem os trabalhos escolares 

voltados para a questão da saúde e de prevenção para uma condição de vida saudável. 

DELIBERAÇÕES SEGUNDO OS PONTOS DE PAUTA PREVISTOS: 

1º Ponto de pauta: 

Composição atual da mesa diretora e sua reorganização: 

A composição regimental, atual, da Mesa Diretora do GTI.M/PSE-LF/BA prevê sua integração 

com quatro participantes, sendo três regimentalmente previstos e 01 (hum) indicado pela 

plenária.  Considerando que a maior representação se encontra com a SEMED, promovendo 
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desequilíbrio tratou-se da proposição de mudanças e foi aprovada fusões de representações 

ficando assim definido: a representação da Coordenação Executiva da SEMED e a 

representação da Coordenação Pedagógica em uma única representação da SEMED, tornando-

se um deles o titular e o outro o suplente, contando com a presença de ambos nas reuniões. 

Estando presentes, o representante da Coordenação Executiva da SEMED, Sr. Antônio Lúcio 

dos Santos e a representante da Coordenação Pedagógica da SEMED, Sra. Dinalva Moreira da 

Silva, ficou acertado que Dinalva discutirá com a Coordenadora Pedagógica da SEMED Cristina 

Kavalkaievicz, se nestas condições permanece o seu nome ou se será indicado outro pela 

Coordenadora; 

SEMDESC será representada por Marícelia Pereira Gomes Melo e sua suplente Sandra Maria 

Vieira Santos, ambas presentes e confirmando; 

Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Educação respectivamente Aristides 

Esperidião Tonini e Rafael Henrique Costa Santos de Jesus, ambos presentes e confirmando

esta nova organização.  

SESA - Atenção Básica - em cuja superintendência se encontra o PSE- e ADM/Regulação, ficam 

com Glauber Heriques Maia da Costa e Iris Neide Santos da Natividade, respectivamente;  

Sugeriu-se que o quarto a ser indicado pela plenária fosse o representante dos estudantes. 

Houve discussões e sem consenso deliberou-se que a quarta indicação pela plenária seja da 

representação da Cidade Educadora, na pessoa da Sra. Idaci Ferreira da Conceição da Silva, 

com a suplência de Paulo Henrique Pereira Carmo, representação estudantil, com ambos 

participando dos trabalhos. Foram arranjos encontrados, para equilibrar e democratizar da 

melhor maneira possível a constituição da mesa de trabalho.   

A composição nominal dos representantes e suplentes integrantes do GTI.M/PSE-LF/BA, foi 

publicada no Diário Oficial do Município, pela portaria GAPRE Nº 16 em 10/01/2020. 

Encontrando-se este Grupo de Trabalho em sua terceira reunião realizada a primeira em 

03/02/2020; a segunda em 10/03/2020, e esta que é a terceira em 07/06/2020, tendo sido 

identificado a ausência de inúmeros representantes, sem devida justificativa, bem como 

outras mudanças em decorrência de exonerações, mudança de cargos e lugares, tornando-se 

necessário a confirmação de nomes e substituições que se fizerem necessárias, para o que 

deverá ser encaminhado oficio a cada uma das instancias em falta, para  a indicação de novos 

nomes ou confirmação.  

Live do dia 09/07/2020, deverá ser composta pela representação do GTI.M/PSE-LF/BA, nas 

pessoas de Maria Elizabeth da Silva, Presidente deste GTI.M e pelo representante da Atenção 

Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Hadson Namour. 
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A necessidade de se construir um plano de ações emergenciais de saúde para a população 

estudantil fora da escola como uma alternativa a ausência de ações do PSE na escola, resultou 

na Proposta de Ações Emergenciais e Protocolos para Tempos de Isolamento Social e para a 

Perspectiva de Retorno das Atividades Educacionais, Inclusive Aulas Presenciais. Para tanto, Iris 

Neide, vai elaborar e apresentar um modelo de proposta para discussão, debate e composição, 

com a contribuição de todos com os pontos que se fizerem necessários. 

Nada mais havendo a ser tratado, lavro a presente ata que aprovada vai por mim assinada e 

por todos os demais participantes, após o que deverá ser encaminhada para publicação em 

Diário Oficial do Município.  

 

Lauro de Freitas, 23 de julho de 2020. 

 

Secretário do GTI-M.PSE/LF-BA: Helenildo Muniz Ramos de 

Oliveira_______________________ 

Presidente do GTI-M.PSE/LF-BA: Maria Elizabeth da 

Silva________________________________ 

SESA: Glauber Heriques Maia da Costa______________________________________________ 

SEMED/Coordenação Pedagógica: Dinalva Moreira da 

Silva______________________________ 

SEMED/Cidade Educadora: Idaci Ferreira da Conceição da 

Silva___________________________ 

SEMDESC: Maricélia Pereira Gomes Melo____________________________________________ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
NÚCLEO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA – PSE – SEMED 

 
Ata da Quarta Reunião do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal do Programa Saúde na 
Escola de Lauro de Freitas – Bahia – GTI.M/PSE-LF/BA. 
 
 
Realizou-se no dia 04/08/2020 (quatro de agosto de dois mil e vinte), pela Plataforma Google 
Meet, link da reunião do dia 04 de agosto enviado para os participantes do grupo GTI.M/PSE-
LF/BA https://meet.google.com/efs-nket-pkq em segunda chamada às 09:28h, com a presença  
dos/as seguintes participantes Sr. Antônio Lúcio dos Santos; Sr. Fernando da Silva Andrade; Sr. 
Glauber Heriques Maia da Costa; Sra. Idaci Ferreira da Conceição da Silva; Sra. Iris Neide 
Santos da Natividade; Sra. Maricélia Pereira Gomes Melo; Sra. Railda Barros da Ressurreição. 
Teve participação da equipe do Núcleo PSE SEMED, Sra. Adriana Alves de Oliveira; Sra. Eliane 
Pedreira Santos; Sr. Jesus Aragão; Sra. Niviane Carvalho do Valle Blanco; Helenildo Muniz 
Ramos de Oliveira; sob a Coordenação do Núcleo PSE SEMED Sra. Maria Elizabeth da Silva. 
Estiveram ausentes os seguintes participantes do GTI.M/PSE-LF/BA Sra. Andreia dos Anjos 
Barbosa; Sr. Antônio Carlos Ferreira Abreu; Sra. Alexandra Costa dos Santos; Sr. Antônio 
Roberto dos Santos; Sr. Aristides Esperidião Tonini; Sra. Cristina Kavalkievicz; Sra. Emanuele 
dos Santos Ferreira; Sr. Irundi Andrade da Silva; Sra. Juliana dos Santos Queiroz; Sr. Jefte 
Rodrigo Santana Freire de Carvalho; Sr. Rafael Henrique Costa Santos de Jesus; Sr. Raimilton da 
Conceição Carvalho; Sra. Sandra Maria Vieira Santos; Sr. Valdir dos Santos Silva, tendo  
justificando a ausência apenas a Sra. Dinalva Moreira da Silva, para a seguinte pauta: 1) 
Informes; 2) Leitura da Ata da III reunião e seu encaminhamento da publicação; 3) 
Apresentação e Aprovação do Plano de Ação do GTI.M/PSE-LF/BA; 4) Confirmação da mesa 
Diretora; 5) O que ocorrer. Explanação pela Coordenadora do Núcleo PSE SEMED Sra. Beth 
Silva das Portarias: Nº 1.857, de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de 
incentivos financeiros (R$274.244,00 para Lauro de Freitas) aos Municípios e ao Distrito 
Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, destinado as escolas 
públicas da rede básica de ensino, cujo recurso  será aplicado conforme metodologia do PSE; 
Portaria Nº 564, de 8 de julho de 2020; inclui na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, o procedimento da atenção Primaria no âmbito 
do Programa Saúde na Escola (PSE) “Prevenção à Covid-19 nas Escolas”; informações sobre 
construção de planilha de registro de presença de integrantes do GTI.M/PSE-LF/BA. Dando 
prosseguimento procedeu-se a leitura da Ata da III reunião do GTI.M/PSE-LF/BA, pelo 
secretário Sr. Helenildo Muniz Ramos de Oliveira e em seguida foi feita a aprovação por todos 
os presentes, deliberando-se seu encaminhado para à publicação, bem como as Atas I e II das 
reuniões anteriores conforme orientação do Sr. Antônio Lúcio. Iris Neide Santos da Natividade, 
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representante da SESA, fez a apresentação da Proposta de Plano de ação do GTI.M/PSE-LF/BA, 
imprescindível para a promoção da intersetorialidade SESA/SEMED/SEMDESC e demais 
parceiros visando superar, no segundo semestre 2020, as dificuldades até agora encontradas 
na aplicação do programa em nosso município. Este planejamento atenderá a situação 
emergencial escolar sob CIVID-19 e prepara para o possível retorno das aulas presenciais; a 
mesa diretora constituída com a representação da SEMED, coordenação executiva e 
coordenação pedagógica, Sr. Antônio Lúcio e Sra. Dinalva Moreira da Silva respectivamente;  
SESA representada pelo Sr. Glauber Heriques Maia da Costa; SEMDESC  representada pela Sra. 
Maricélia Pereira Gomes Melo; e para a quarta representação foi indicado o Núcleo PSE 
SEMED representado pela sua Coordenadora Sra. Maria Elisabeth da Silva. Ficou para a 
próxima reunião da mesa coordenadora a indicação de seu coordenador, conforme prevê o 
regimento; ressaltou-se a necessidade de se aprofundar no entendimento da portaria 
1.857/2020 para alinhamento de entendimentos de sua aplicação, registrando-se que em doze 
anos de existência do PSE só nesse momento a Secretaria de Educação tomou conhecimento 
de recursos financeiros destinados ao Programa Saúde na Escola. Nada mais havendo a ser 
tratado, eu Helenildo Muniz Ramos de Oliveira, lavro a presente ata, cuja reunião, encerrada 
às 11:45h, secretariei e que uma vez aprovada por unanimidade vai por mim assinada e todos 
os demais participantes presentes, seguindo para publicação em Diário Oficial do Município. 

  

Lauro de Freitas, 11 de agosto de 2020. 

Obs.: A Ata foi aprovada virtualmente conforme print da reunião em anexo. 

 

Secretário do GTI-M.PSE/LF-BA: Helenildo Muniz Ramos de Oliveira______________________ 

Presidente do GTI-M.PSE/LF-BA: Maria Elizabeth da Silva_______________________________ 

SESA: Glauber Heriques Maia da Costa______________________________________________ 

SEMED/Coordenação Pedagógica: Dinalva Moreira da Silva_____________________________ 

SEMED/Cidade Educadora: Idaci Ferreira da Conceição da Silva__________________________ 

SEMDESC: Maricélia Pereira Gomes Melo____________________________________________ 
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