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Ata da reunião da comissão de vulnerabilidade e convidados. Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, no auditório situado a Rua D. Pedro, 25, Centro
, Município de Santos, reuniram-se membros das Secretarias, Comissão de vulnerabilidade, Conselho
Tutelar e demais convidados, conforme lista em anexo acostada a esta ata. O objetivo da reunião, foi
apresentar o Núcleo de Integrado de Articulação e Atendimento Á Crianças e Adolescentes, situado no
Mercado Municipal, Box 17, linha do tempo, plano de ação/proposta de trabalho, para que o mesmo
atinja as finalidades previstas no TAC firmado entre Ministério Público e Prefeitura Municipal de
Santos. A Sra Suzete Faustina dos Santos, chefe do Departamento de Articulação, fez um breve histórico
do surgimento do mesmo e as proposta de funcionamento, de acordo com apresentação feita em slides
que também integrará esta ata. Mas uma vez foi enfatizado que embora o Núcleo esteja vinculado a
Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de
Educação, possuem o mesmo peso de atuação, visto que são secretarias que tem uma relação muito
próxima com os munícipes e em seus territórios, sendo um projeto experimental e que conforme as
demandas poderá sofrer readequações ao longo de sua instalação. Embora já se tenha um Plano de Ação
semi construído, foi sugerida uma reunião com a presença dos demais atores e colaboradores para que
a construção seja de forma coletiva, com diversos olhares e ampliação de formas de atendimento à
comunidade. A sugestão foi aceita por todos, marcando-se para o próxima quarta feira, dia vinte e três
de janeiro, às quinze horas, no auditório do prédio da Rua quinze de novembro, cento e oitenta e três a
referida reunião e assim com continuidade no tempo que for preciso e posteriormente diminuindo a
peridiocidade, mas sempre acompanhando e refazendo as trajetórias necessarias. Após a explanação
inicial as técnicas Estela Queiroz e Adalgisa Luz Pereira, psicólogas, respectivamente das secretarias de
Desenvolvimento Social e da Saúde, ambas destacadas para atuarem no núcleo , se predispuseram a
explicar sua experiência para atuação neste campo e também o que vem sendo feito desde agosto no
espaço em referência a temática. Ambas manifestaram a necessidade de fazer contato com municipes e
entidades locais para que todos conheçam o espaço, possam contribuir e abrir espaço para contatos com
os que necessitam atendimento/encaminhamento. Após todas as considerações, sem mais nada a discutir
foi encerrada a reunião e eu Suzete Faustina dos Santos, lavrei a ata que será enviada a todos os
participantes, para ciência e possa ser publicada. Santos, 18 de janeiro de 2019.

