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Ata da reunião com membros da Equipe Gestora do Núcleo Integrado de Articulação e Atendimento à 1 
Crianças e Adolescentes/ NIA-CA. Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 2 
quatorze e trinta horas, na sala de reunião do primeiro andar, do edifício situado a Rua Quinze de 3 
Novembro, Cento e Oitenta Três, Centro, Município de Santos, reuniram-se membros do grupo que 4 
articula o referido Núcleo e técnicos designados para o local, composto por Secretaria de 5 
Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, cuja presença está em lista 6 
acostada a esta ata.  O objetivo da reunião foi consolidar o plano de trabalho referente ao espaço e de 7 
que forma o mesmo pode interagir com os equipamentos do centro que o circundam, numa parceria 8 
que visa discutir questões referentes à exploração sexual neste território, bem como a demanda em 9 
questão. Com a palavra o chefe de Departamento da Proteção Especial, Senhor Leandro Lapetina, 10 
representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, o mesmo ressaltou a necessidade de 11 
envolvimento efetivo dos diversos atores que podem e devem ser envolvidos nesta parceria: Escolas, 12 
UBS, Entidades, CRAS, CREAS e afins, chamando-os para discutir a situação de exploração sexual no 13 
território e desta forma ser um dos meios de referenciar a demanda. Relembrou que na primeira 14 
reunião, em dezoito de janeiro do ano corrente, foi solicitado aos Conselheiros Tutelares que enviassem 15 
ao NIA-CA, a relação, que os mesmos disseram ter, sobre crianças nesta situação de risco, porém, até o 16 
momento a mesma não foi enviada. Desta forma continuamos a trabalhar sem dados, sem informações 17 
palpáveis, que balizem a proposta de existência do NIA-CA.  Assim, todos estão de acordo que uma 18 
das maneiras de potencializar as atividades do mesmo com a demanda, é a aproximação com os 19 
equipamentos que constituem o território.  A Senhora Christiane Andrea, técnica da Secretaria de 20 
Educação do Município, a disposição do NIA-CA, afirmou que a demanda realmente existe que as 21 
Escolas são meios apropriados para esta identificação. O Senhor Leandro Lapetina, que ficou como 22 
coordenador/organizador responsável pela parte técnica do espaço, explicou que no desenho do Plano 23 
de Trabalho foi proposto ao grupo, um cronograma de ideias, entrelaçadas com as ações quer serão 24 
executadas observando-se o perfil do espaço, abandonando momentaneamente a questão da busca 25 
ativa, dando neste primeiro momento a preferência por ser trabalhar com os atores da rede que 26 
circundam o território.  Outro ponto que ficou bem claro, é que o NIA não tem por objetivo dar conta 27 
de demandas, mas sim articulá-las com os serviços especializados existentes dentro das políticas 28 
municipais e que diretamente são os responsáveis pela condução geral dos serviços de atendimento a 29 
questão de Exploração Sexual e outros.  Tanto o representante da Secretaria de Saúde, Coordenador 30 
de Saúde Mental, Sr. Paulo Muniz quanto o Sr. Leandro Lapetina, chamaram a atenção para a 31 
necessidade de reforçar o RH de diversos serviços de ambas as secretarias para que as demandas 32 
surgidas possam ser devidamente atendidas, não só em relação ao NIA, mas em todos os serviços 33 
existentes de atendimento no CREAS, CRAS, Saúde Mental e afins. O Sr. Paulo evidenciou que esta é 34 
uma discussão que dever ser feita, mas numa esfera superior, pois foge a nossa competência e que 35 
todos os esforços possíveis vêm sendo feito para atender o TAC assinado entre a Prefeitura e 36 
Ministério Público e embora seja uma situação que carece de concurso público, ficou estabelecido que 37 
um documento possa ser enviado a instâncias superiores para reforçar a necessidade apontada. Outra 38 
situação que também, foi apontada é a questão de equipagem do espaço e cada um dos representantes 39 
de cada secretaria se  dispôs a tentar viabilizar algumas das necessidades apontadas, lembrando que 40 
algumas solicitações já foram encaminhadas para a Secretaria de Desenvolvimento Social e estão 41 
sendo analisadas quais formas de provimento destas necessidades até junto ao Gabinete do Prefeito 42 
Municipal, como é o caso do fechamento em vidro da entrada , cujo orçamento já foi feito e 43 
encaminhado para análise.   Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata será 44 
elaborada e encaminhada aos presentes para aprovação. Santos, 06 de fevereiro de 2019. 45 


