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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÚCLEO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA – PSE – SEMED
Ata da Quinta 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 15/09/2020 (quinze de setembro de dois mil e vinte), pela Plataforma
Google Meet, cujo link da reunião https://meet.google.com/mnw-adou-qtg foi enviado para
os participantes do grupo GTI.M/PSE-LF/BA, às 8:45h, com a primeira chamada ocorrendo às
9h, a segunda chamada às 9:15h, iniciando-se a reunião com o quórum presente conforme
regimento interno. Estiveram presentes os/as seguintes componentes do GTI.M/PSE-LF/BA:
Sra. Idaci Ferreira da Conceição da Silva, Sr. Antônio Lúcio dos Santos, Sr. Rafael Henrique
Costa Santos de Jesus, Sr. Aristides Esperidião Tonini, Sra. Dinalva Moreira da Silva, Sr. Glauber
Henriques Maia Costa, Sra. Iris Neide Santos da Natividade, Sr. Jefte Rodrigo Santana Freire de
Carvalho, Sra. Maricélia Pereira Gomes Melo, Sra. Railda Barros da Ressurreição, Sr. André
Gustavo, estudante da 9ª série do Colégio Solange Coelho, Paulo Ricardo dos Santos Silva.
Também participou desta reunião a equipe do Núcleo do PSE SEMED, Sra. Maria Elizabeth da
Silva, Sr. Jesus Aragão, Sra. Niviane Carvalho do Vale Blanco; Sra. Adriana Alves de
Oliveira; Sra. Eliane Pedreira dos Santos; Sr. Helenildo Muniz Ramos de Oliveira; para
sob a Presidência da Coordenação do GTI.M/PSE-LF/BA, Sra. Maricélia Pereira Gomes Melo
discutirem e deliberarem sobre os seguintes pontos de pauta: 1- Leitura da Ata da reunião
anterior; 2- Informes; Informação sobre a composição da coordenação do GTI.M/PSE-LF/BA;
Currículo mínimo emergencial e PSE; Reprodução para as gestoras da apresentação da COE,
sobre controle coronavírus de Lauro de Freitas e desdobramentos; 3- Viabilidade da
atualização de cadernetas de vacinação; 4- Retomada e continuidade do processo de
cadastramento do cartão SUS da comunidade educacional e sua atualização no sistema sábio;
5- Proposta de criação do GT criança e adolescente (CMDCA- Dr. Gustavo/ Ambulatório
Acolher- Clarissa Feitosa/ Rede de proteção da criança e adolescente/ Representação da
SEMED no CMDCA/ DACA- Agrar); 6- O que ocorrer. Foi deliberado após ampla discussões e
debates: Nas próximas atas deixar de nomear ausência do suplente, caso o titular esteja
presente; no item informes foi apresentado a Composição do que se intitulou como a Mesa
Diretora da Coordenação do GTI.M/PSE-LF/BA, tendo como titular Sra. Maricélia Pereira
Gomes Melo e demais componentes: Sr. Antônio Lúcio dos Santos - Coordenação Executiva da
SEMED; Sra. Maria Elizabeth da Silva – Núcleo PSE SEMED, Sr. Glauber Henriques Maia da
Costa - SESA. A partir da próxima reunião ordinária do GTI.M/PSE-LF/BA, a Coordenadora da
Mesa Diretora do GTI-M/PSE-LF/BA, passa a conduzir também estas reuniões, no papel de sua
presidente; No que se refere ao currículo mínimo emergencial e PSE, Sra. Beth Silva informou
sobre a inviabilidade da equipe Núcleo PSE SEMED se fazer presente em todos os GTs de
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elaboração do currículo mínimo emergencial para levar os aportes referentes a inclusão do
tema saúde, optando por enviar um documento fazendo esta chamada, o que também não se
viabilizou devido ao pouco tempo hábil para a produção de documento técnica e
pedagogicamente competente; outro informe foi sobre o pedido da Secretaria da SEMED para
reprodução para as gestoras da apresentação da COE, sobre controle coronavírus em Lauro de
Freitas. Ao que o representante da SESA, encarregado desta articulação informou que ainda
hoje tomará as providencias para que se realize. AS DELIBERAÇÕES SEGUNDO OS PONTOS DE
PAUTA PREVISTOS: Viabilidade da atualização de cadernetas de vacinação ficou resolvido adiar
esta discussão tendo em vista a entrada no GTI.M/PSE-LF/BA, de representante do setor de
vacinação da SESA, com a qual o diálogo tornar-se mais eficiente. Foi informado que o
município continua vacinando e foi solicitado que ela apresente na próxima reunião da Mesa
Coordenadora do GTI.M/PSE-LF/BA, dados referentes a estatística da ação de vacinação por
faixa etária para que se possa planejar alguma ação, se necessário, na rede municipal de
educação de Lauro de Freitas. Entretanto a retomada e continuidade do processo de
cadastramento do cartão SUS da comunidade educacional e sua atualização no sistema sábio,
deverá aguardar decisões ministeriais sobre se haverá ou não o recadastramento dos
munícipes, da mesma forma que ocorreu em Salvador, enquanto capital do estado da Bahia;
Para tanto, ocorreu grande debate em relação a proposta de criação do GT criança e
adolescente, trazida pela Mesa Coordenadora, a partir da ação do Núcleo PSE SEMED
intitulada SEGUNDAS FEIRAS ABERTAS DO PSE, quando se trouxe em sua atividade realizada
em 14/09, como convidado o Presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do
Adolescente, Dr. Gustavo Santos que apresentou o olhar jurídico sobre recentes
acontecimentos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes com consequências
graves como gravidez indesejável, arriscando a vida da criança, aborto, divulgação na mídia e
reações populares. Constatando-se este tipo de ocorrência também entre crianças e
adolescentes da nossa rede Municipal de Educação sendo necessário alguma providencia a
partir do CMDCA voltada para os estudantes sob os nossos cuidados. Disto surgiu a proposta
de identificação de órgãos e serviços voltados para atendimento a este público, reunião dos
mesmos e proposta de criação de um GT, que elabore um plano de ação, estando a sua frente
a representante da SEMED no CMDCA, professora Railda Barros da Ressurreição, por se tratar
de uma pedagoga, coordenadora Pedagógica, com longa experiencia de atuação junto a este
público e sua Suplente, Sra. Eliane Pedreira dos Santos para cuidarem deste GT em suas ações
voltadas para a rede municipal de educação. Os serviços e órgão no momento identificados
são CMDCA- cujo presidente é o Dr. Gustavo; Ambulatório Acolher- SESA, coordenado por Sra.
Clarissa Feitosa; Rede de proteção da criança e adolescente, coordenado por Sra. Rebeca
Matos; DACA/SEMDESC coordenado por Sr. Adailton Santos Agrar. Foi deliberado promover
através da Mesa Coordenadora do GTI.M/PSE-LF/BA um encontro destes serviços previsto
para o dia 22/09. Ainda no que ocorrer, Glauber trouxe a informações sobre os novos nomes
da SESA que comporão o GTI.M/PSE-LF/BA, que já foram encaminhados para publicação e
que passarão a frequentar as reuniões mensais ordinárias do GTI.M/PSE-LF/BA, bem como
comporão o GTI/PSE/SESA, Sr. Glauber Henriques Maia da Costa – Atenção Básica, Sra. Lorena
Silva de França – Atenção Básica, Sra. Neila Karoliny Pamponet de Oliveira - Imunização, Sra.
Marvione Correia do Nascimento – Atenção Especializada; um longo e rico debate ocorreu a
partir do questionamento feito por Beth Silva ao Presidente do CME Rafael Henrique Costa
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Santos de Jesus quanto ao que seria o perfil do corpo docente de Lauro de Freitas no que se
refere ao entendimento da relação saúde e educação, na perspectiva da existência de
docentes que entendem ser função da escola a responsabilidade de ensinar a ler e escrever,
sendo da responsabilidade da família a educação e neste caso a educação para a saúde
também; por outro lado existe outra corrente que entende ser sim, função da escola, a
contribuição com a educação e também a promoção da educação para a saúde, tratando-se
esta questão de uma realidade nacional e não especificamente de Lauro de Freitas. Após longa
discussão com a interação de vários participantes, trazendo considerações sobre a inclusão da
saúde nos currículos escolares desde a década de 70; a reforma da educação que transferiu do
estado para os municípios a responsabilidade do ensino fundamental há vinte e poucos anos
sem que o mesmo já tenha se estruturado e realizado a construção de um currículo especifico
para cada município, contemplando suas características socio-econômicas-culturais; abordouse a importância da intersetorialidade neste processo; deliberou-se pela elaboração de um
documento a ser encaminhado para a SEMED e para as gestoras, solicitando a inclusão do
tema educação para a promoção da saúde no Projeto Político Pedagógico de cada escola. Este
documento deverá ser elaborado pela Mesa coordenadora do GTI.M/PSE-LF/BA e
encaminhado após a aprovação do GTI.M/PSE-LF/BA, em reunião ordinária. Nada mais
havendo a ser tratado, lavro a presente ata, cuja reunião, encerrada às 11h30, 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, 17 de setembro de 2020.
Obs.:
A
Ata
foi
aprovada
virtualmente
conforme
https://meet.google.com/gdb-zyco-yrv, em 06/10/2020.

link
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reunião,

Secretário do GTI-M.PSE/LF-BA: Helenildo Muniz Ramos de Oliveira______________________
Presidente do GTI-M.PSE/LF-BA: Maricélia Pereira Gomes Melo__________________________
SESA: Glauber Henriques Maia da Costa_____________________________________________
SEMED/Coordenação Pedagógica: Dinalva Moreira da Silva_____________________________
NÚCLEO PSE SEMED: Maria Elizabeth da Silva________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÚCLEO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA – PSE – SEMED
Ata de Reunião Extraordinária do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal do Programa
Saúde na Escola de Lauro de Freitas – Bahia – GTI.M/PSE-LF/BA realizada em 28/09/2020.

Realizou-se no dia 28/09/2020 (vinte e oito de setembro de dois mil e vinte), pela Plataforma
Google Meet, cujo link da reunião https://meet.google.com/rsv-vxwn-isp foi enviado para os
participantes do grupo GTI.M/PSE-LF/BA, às 8:45h, com única chamada às 9h, iniciando-se a
reunião com o quórum presente conforme regimento interno, para tratarem do único ponto
de pauta previsto decorrente da inesperada e surpreendente publicação do decreto municipal
nº 4.686, de 25 de setembro de 2020, que dispõe sobre o retorno das aulas presenciais, a
partir do dia 28/10/2020. Estiveram presentes os/as seguintes componentes do GTI.M/PSELF/BA: Sra. Idaci Ferreira da Conceição da Silva, Sr. Antônio Lúcio dos Santos, Sr. Rafael
Henrique Costa Santos de Jesus, Sr. Glauber Henriques Maia Costa, Sra. Iris Neide Santos da
Natividade, Sra. Railda Barros da Ressurreição, Sra. Vânia Maria Galvão de Carvalho. Também
participou desta reunião a equipe do Núcleo do PSE SEMED, Sra. Maria Elizabeth da Silva, Sr.
Jesus Aragão, Sra. Niviane Carvalho do Valle Blanco, Sr. Helenildo Muniz Ramos de Oliveira;
para sob a Presidência da Coordenação do GTI.M/PSE-LF/BA, Sra. Maricélia Pereira Gomes
Melo discutirem e deliberarem sobre o ponto de pauta acima mencionado. A Sra. Vania Maria
Almeida Galvão, DD. secretária da SEMED participou desta reunião e informou que o decreto
municipal nº 4.686, de 25 de setembro de 2020, que dispõe sobre o retorno das aulas
presenciais, a partir do dia 28/10/2020 não se aplica as escolas municipais, que se encontram
sob a égide da resolução nº 02 do Conselho Municipal de Educação, devendo esta divergência
ser tratada com a Sra. Prefeita Moema Gramacho para dirimir todas as dúvidas. Esclareceu
que a SEMED se encontra vinculada a Região Metropolitana de Salvador, cujos secretários
municipais estão se reunindo para discutirem e encontrarem uma solução coletiva para o
retorno conjunto de aulas presenciais quando as autoridades sanitárias considerarem seguro.
Os integrantes do GTI.M/PSE-LF/BA presentes, deliberaram sobre a importância de se
construir e encaminhar um ofício para o gabinete da prefeita Moema Gramacho, informando
que o GTI.M/PSE-LF/BA, constituído pela portaria GAPRE N 530 de 03 de dezembro de 2019,
tem como finalidade planejar, executar e monitorar ações de promoção de saúde no âmbito
Educacional da rede Municipal de Lauro de Freitas conforme diretrizes nacionais do Programa
Saúde na Escola – PSE, sendo de grande importância a interação entre os diversos setores
municipais envolvidos com saúde, educação e assistência social, entre outros parceiros,
visando maior intersetorialidade como forma capaz de promover a mais eficiente assertividade
das intervenções que tangem a retomada das atividades escolares. Ficou a Mesa Diretora
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encarregada de proceder a construção deste oficio a ser submetido à apreciação do
GTI.M/PSE-LF/BA e uma vez aprovado encaminhado à Senhora Prefeita Moema Gramacho.
Nada mais havendo a ser tratado, lavro a presente ata, cuja reunião, encerrada às 11h30, 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, 30 de setembro de 2020.
Obs.:
A
Ata
foi
aprovada
virtualmente
https://meet.google.com/gdb-zyco-yrv, em 06/10/2020.
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Presidente do GTI-M.PSE/LF-BA: Maricélia Pereira Gomes Melo__________________________
SESA: Glauber Heriques Maia da Costa______________________________________________
SEMED/Coordenação Executiva: Antônio Lucio _______________________________________
NÚCLEO
PSE
SEMED:
Maria
Silva_________________________________________

Elizabeth

da
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