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Ata da reunião com diretores de Escolas Municipais. Aos vinte e três dias do mês de outubro  do ano 1 
de dois mil e dezoito, às nove e quatorze horas, no auditório do Centro de Capacitação  Darcy Ribeiro, 2 
situado a Rua São Paulo, 40  ,  Vila Mathias , Município de Santos, reuniram-se  Diretores de Escola de 3 
Educação Infantil e Ensino Fundamental,  com membros das Secretarias de Desenvolvimento Social,  4 
Sr Secretário Flávio Jordão, Suzete Faustina dos Santos, Susana Rosário, Estela Queiroz  e Saúde, Sr. 5 
Paulo Muniz, Coordenador da Saúde Mental,  respectivamente, cuja presença está referendada em 6 
lista acostada a esta ata.  O objetivo da reunião, foi apresentar o Núcleo de Integrado de Articulação e 7 
Atendimento Á Crianças e Adolescentes, NIA-CA,  situado dento do Mercado Municipal, na antiga 8 
sala do Programa Acessa São Paulo e a sua devida finalidade. O Secretario Flávio Jordão fez um breve 9 
histórico do surgimento do mesmo devido ao TAC firmado com o Ministério Público  e forma de 10 
funcionamento, deixando claro que é um projeto experimental e que conforme as demandas, poderá 11 
sofrer readequações ao longo de sua instalação. Informou que, preferencialmente, o atendimento é 12 
para os equipamentos do entorno e para vítimas de exploração/abuso sexual, mas que isto não impede 13 
que as outras regiões da cidade possam fazer contato com o Núcleo.  A Psicóloga Estela Queiroz,  falou 14 
um pouco sobre o trabalho da assistência social e sua integração com o núcleo por fim,  o Sr Paulo 15 
falou as formas de atendimento à pessoas vitimizadas no âmbito da secretaria da saúde  e se colocou  a 16 
disposição para dirimir dúvidas tanto no momento quanto em outros. Foi dada a palavra a quem 17 
quisesse fazer uso e aproveitando a reunião a Srª Valeria, Diretora da Ume Maria Helena Roxo, 18 
solicitou auxílio e  mais atenção para a quantidade de pessoas em situação de rua, que ficam no 19 
entorno do local onde se situa a escola e a necessidade de dar um direcionamento para estas pessoas, 20 
ressaltando que muitas vezes não consegue  entrar na Escola em razão da quantidade de pessoas que 21 
estão na porta  da Unidade de Educação. Foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e na 22 
ausência de manifestos, deu-se por encerrada a reunião e  eu Suzete Faustina dos Santos, lavrei a ata 23 
que será enviada a todos os participantes, para ciência e possa ser publicada. Santos, 23 de outubro de 24 
2018. 25 


