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                                                                                        Lauro de Freitas, 10 de maio de 2022. 

 

ATA da reunião extraordinária do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal do Programa Saúde na escola 

de Lauro de Freitas-Bahia – GTIM PSE /LF-BA, realizada em 10 / 05 /2022, iniciando às 09h com 

tolerância de 15min, terminando as 12hs, de forma presencial.  

 Pautas mencionadas: Releitura para a reflexão e alinhamento de atenção e defesa de direito da criança e 

adolescente no Art. 7 ao 14 e 56 da ECA, identificação e capacitação do encontro com representantes PSE 

das unidades escolar para o ano letivo 2022, responsabilidade do GTI.M, pendências oriundas do ano 2021, 

retomada da revisão do regimento interno do GTI, planejamento das ações do PSE da Atenção Básica que 

é do Programa e o fluxo do GTIM. 

Deu-se início a reunião com a fala da Sr. ª Iris Natividade, saudando- o (a) todos (as) e informando a razão 

pela qual a reunião sofreu alterações nas datas, foi feito a leitura da ATA anterior com abertura para algumas 

alterações que se fizessem necessárias, referente a discursão das pautas em seguida aprovação da mesma.  

Senhora Maria Elizabeth da Silva sugere a senhora Iris Natividade que faça a remodelagem do modelo da 

ATA de publicação e que na mesma conste as pautas e suas deliberações, Iris Natividade se propôs a fazer 

essas alterações na próxima reunião do GTIM/PSE e organizado a ordem de pautas conforme sua amplitude 

de abordagem e tempo. 

Iris Natividade menciona sobre a falta da organização das ações referente ao dia D nas escolas, sinaliza a 

falta de planejamento nesta DATA e de como foram repassadas as demandas de forma aleatórias, afirma se 

fosse feito um planejamento com antecedência todas as demandas seriam executadas conforme a equipe de 

atuação e insumos da SESA, sendo uma data fixa não deveria ter ocorrido, e sente a necessidade de diálogo 

entre os núcleos.  

Menciona de criar um padrão para as solicitações das ações da SEMDED PARA SESA, Maria Elizabeth 

da Silva sugere o início do planejamento do dia D nas escolas já para 2023 em novembro 2022, com a 

finalidade principal de não se perder o foco, em meios as discursões a senhora Raquel Oliveira explica que 

o dia D nas escolas e um eventos trazido pelas escolas que pode ser feito de diversas natureza ou formas, 

não especificamente ação de saúde nas escolas uma vez que já existe este momento mês e data que 

geralmente é na primeira semana de abril . 
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Helenildo Muniz e Raquel Oliveira citam a necessidade da elaboração de uma ficha de encaminhamento e 

acompanhamento após ações do PSE, e se ter um planejamento de aplicação desta ficha, identificado como 

saúde bucal e outros agravos dos estudantes para as unidades do PSF para atendimento, Iris Natividade 

sugere a senhora Maria Elizabeth da Silva criar um fluxo de encaminhamentos e acompanhamento dos 

casos achados pelos profissionais durante as ações PSE ou que vão para seu núcleo e apresentar na próxima 

reunião da mesa do GTIM.  

Helenildo Muniz fala em fazer uma escola modelo com relação do PSE, além das ações também o fluxo de 

encaminhamentos dos casos para as Unidades Básica de Saúde, Maria Elizabeth da Silva cita sobre a 

diminuição destes fluxos com a contratação de assistentes sociais. 

Alfredo Pacheco traz a explanação sobre direito das crianças, ref. art. 07 e ao 56, suas notificações das 

ocorrências e encaminhamentos feitos pelos gestores escolares do qual preconizar a lei. 

A Maria Elizabeth da Silva menciona a criação de cartazes de divulgações a prevenção contra a violências, 

abusos e trabalho infantil e disque denúncia, Iris Natividade traz a revisão do regimento e sugere que cada 

secretaria crie um grupo para fazer parte da revisão do regimento de seus núcleos e GTI.M e menciona a 

importância de diálogo com o secretário Tito para criação de seu núcleo.  Maria Elizabeth da Silva traz a 

questão do EJA no PSE, Iris Natividade fala que o planejamento das ações EJA e que existe uma equipe no 

núcleo PSE SESA para executar essas ações noturna e estava elaborando o planejamento, que é importante 

citar o avanço do PSE no quesito EJA, sinaliza a importância da coordenação Educação Básica - SEMED 

para excursão desta ação EJA.  

Maria Elizabeth da Silva menciona sobre o projeto educa 7, Raimilton Carvalho traz a questão do combate 

à dengue de forma artística no PSE, com a finalidade de alcançar as metas.  

Maria Elizabeth da Silva apresenta a profissional odontóloga Jovana, onde a mesma apresenta a questão de 

saúde e o beijo.  

Iris Natividade volta a falar dos CARDS e informa que vai agregar a sugestão, e pede responsabilidade 

quanto grupo com relação a estarem presentes nas reuniões, traz pauta sobre as escolas não pactuada onde 

se faz necessário o planejamento em integra as ações nessas escolas com parcerias como a juventude e a 

cidade brincante.  

Fica marcado a próxima reunião dia 07/07 as 09hs do GTI.M. 

 Alfredo Pacheco faz convite de evento que acontecerá no dia: 06/07 as 10hs, serão 200 vagas de integra 

jovem de 15 a 17 anos que façam parte do ensino médio, onde acontecerá na UNIME. O mesmo salienta 
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ação realizada nas escolas referente ao abuso sexual, Maria Elizabeth da Silva faz uma observação quanto 

as ações realizadas e a não convocada a rede de proteção da SEMED para participação da mesma e solicita 

dialogo.  

Íris Natividade sugere que as ações sejam dialogadas e que as mesmas sejam alinhadas, para que evite 

desgastes e desconfortos aos gestores com ações repetidas nas escolas com diversos grupos. 

Não havendo mais nada a ser tratado lavro a presente ata, cuja reunião, encerrada às 12: OOHS, deste 

mesmo dia, que aprovada por mim e por todos os demais participantes do GTI.M presentes, a mesma será 

encaminhada para publicação em Diário Oficial deste Município. Declaro que está reunião foi gravada e 

que áudio se encontra em posse desta coordenação do GTI.M assim como esta ATA para possíveis consultas 

caso se faça necessário. 
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Secretária do GTI.M/PSE-LF/BA: Caroline Oliveira de Almeida ___________________________ 

Coordenadora do GTI.M/PSE-LF/BA: Iris Natividade ____________________________________ 

SEMED/Coordenação do Núcleo PSE: Maria Elizabeth da Silva ____________________________ 

SEMED/ Coordenação Pedagógica: Raquel B. Oliveira ____________________________________ 

SEMDESC/DACA: Alfredo José Pacheco Pereira ________________________________________ 

SEMED/ Cidade Educadora: Raimilton Carvalho _____________________________ 

 

 

 

 

 


