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Ata da Assembleia Geral Ordinária da Comissão Municipal de Prevenção e 1 

Erradicação de Trabalho Infantil do Município de Santos – CM-PETI e Comissão de 2 

Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual. Ao trigésimo primeiro dia de dois 3 

mil e dezenove, às nove horas, na Casa de Participação Comunitária, localizada na 4 

Rua XV de novembro, nº 183, Centro/Santos, com a presença dos integrantes da 5 

Comissão, cujas assinaturas constam em lista de presença que faz parte desta ata. Pauta 6 

01. Leitura e Aprovação das Atas da CEVISS e CMPETI. As atas foram corrigidas e 7 

aprovadas. Faltas justificadas: Ana Lucia Rezende - SECULT, Ana Paula – SEDUC e 8 

Fernanda – Pró Viver. Sra. Claudia Diegues explicou o histórico da junção das duas 9 

comissões e informou sobre a eleição que deverá ocorrer ao mesmo tempo da eleição do 10 

CMDCA, para que ocorra a mesma sincronia, sendo este mandato válido por dois anos. 11 

Sra. Luci Freitas ressaltou a ausência de representantes do governo nas reuniões. Sr. 12 

Edmir – Vice Presidente do CMDCA informou que haverá uma reunião com a Secretaria 13 

de Governo para tratar desta situação. Sra. Maria Clara – Técnica de Referência do 14 

PETI/SEDS informou que a próxima reunião do Conselho Gestor ocorrerá no dia 15 

04/02/19, às 09 horas, na SEDS. Sra. Luci menciona a insuficiência de recursos humanos 16 

para a SEPACOM, havendo assim sobrecarga nos profissionais que atualmente estão 17 

neste setor, sendo essa situação endossada pelo Vice Presidente do CMDCA, Sr. Edmir. 18 

Sra. Luci solicitou o numero atual do quadro de funcionários da SEPACOM. Pauta 02. 19 

Eleição do Coordenador e do Secretário da CEVISS e CMPETI. Sra. Raquel foi eleita 20 

para o cargo de secretária das comissões da CEVISS e CMPETI. Sra. Maria Clara/SEDS 21 

e Sra. Natalia/Camps foram eleitas para o cargo de coordenadoras de ambas as 22 

comissões, porém oficialmente com uma única representante. Encaminhamentos: 1) 23 

Proposta ao CMDCA para que as comissões sejam presididas pela sociedade civil. 2) 24 

Devido a junção das comissões, as pautas serão alternadas, para que dessa maneira as 25 

temáticas específicas de cada comissão possam ser trabalhadas. 3) O calendário das 26 

reuniões ficou agendado para toda 3ª quinta-feira de cada mês, sendo a próxima dia 27 

21/02/19. Pauta 03. Relatos da Aprendizagem Campeã.  Sr. Edmir informou que havia 28 

solicitado reunião com o Procurador do Trabalho, Sr. José Reis, porém o mesmo 29 

comunicou que naquele momento estavam em mudança de sede e que agendaria a 30 

reunião possivelmente para o mês de fevereiro. Sra. Taís Aguiar reforçou que as 31 

premiações precisam ser definidas e para qual público será destinado. 32 

Encaminhamento: 1) Deverá ser agendada reunião para tratar questões especificas da 33 

proposta da Aprendizagem Campeã. Pauta 04. Assuntos Gerais. Sra. Claudia Diegues 34 

comunicou a necessidade de fecharmos os materiais que serão utilizados durante as 35 
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campanhas que serão realizadas ao longo do ano. Foi aprovada a compra dos materiais 36 

que serão utilizados em conjunto para ambas as comissões, uma vez que as temáticas 37 

estão intimamente ligadas. Sra. Taís Aguiar sugere que também seja incluída a compra do 38 

material (kit com nécessaire) para que o Núcleo de Atendimento a Crianças e 39 

Adolescentes em Situação de Exploração Sexual possa utilizar durante as ações de 40 

divulgação do serviço, bem como na busca ativa. Sra. Luci apontou que o respectivo 41 

serviço não foi divulgado oficialmente para os trabalhadores da rede e munícipes. Sra. 42 

Estela – Trabalhadora do Núcleo informou que a divulgação do serviço está ocorrendo de 43 

maneira informal, ou seja, para os equipamentos do território e que também está no 44 

aguardo da inauguração oficial, porém o serviço está sendo executado dentro das 45 

possibilidades existentes. Sra. Claudia informou que no que se refere à elaboração do bus 46 

door, as tratativas com a SECOM – Secretaria de Comunicação estão sendo efetivadas e 47 

que a arte está com a profissional Cecília (SECOM). Sra. Renata Ayrosa– Representante 48 

da SEMES sugeriu de divulgar os materiais nas provas de pedestrianismo e se 49 

comprometeu a levar os conteúdos abordados para a secretaria. Encaminhamentos: 1) A 50 

plenária aprovou o material de estojo (modelo da cor vermelha), porém será 51 

confeccionado em diferentes cores. Sra. Taís mencionou os dados enviados pela 52 

SEVIEP- Seção de Vigilância Epidemiológica, enfatizando o número mais alarmante se 53 

refere a faixa etária que compreende ente 01 à 04 anos de idade, sendo 15 casos 54 

(período do ano de 2018), sendo que este número pode sofrer alteração. Sra Cristiane – 55 

Representante da SEDUC pontuou que ocorreram mudanças no quadro do RH (cargos 56 

de direção e orientação educacional) e que não foram ofertadas capacitações para os 57 

profissionais, disse ainda que a SEVIEP mudou de local e essa informação não foi 58 

multiplicada para a rede de atendimento.  Sra. Raquel Cuellar relatou que o olhar para a 59 

identificação das violências deve ser priorizado anteriormente à notificação, uma vez que 60 

se os profissionais não “conseguem” perceber/olhar para situações de violências, 61 

conseqüentemente as notificações não irão ocorrer. Sra. Claudia enfatizou o aumento de 62 

número de casos no território da Zona Leste, com o total de 80. Sra. Maria Clara 63 

comunicou que se reuniu com a Sra. Fátima – SEDUC e que foi encaminhada a 64 

necessidade da presença da profissional da SEVIEP durante os encontros que ocorrerão 65 

com os profissionais da Educação, somando no que se refere ao Fluxo de Atendimento. 66 

Sra. Cristiane sugeriu que nestes encontros também seja incluído o olhar cuidadoso e 67 

sensível para as diversas manifestações de violência contra criança e adolescente, e se 68 

colocou a disposição para participar. Sra. Renata – SEMES solicitou ainda a inclusão dos 69 

profissionais do Esporte nas capacitações a serem realizadas. Encaminhamentos: 1) 70 
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Retomada do processo da Ficha de Notificação – Web. 2) Realizar o orçamento dos 71 

materiais de divulgação. E sem mais nada a falar encerra-se a reunião.  72 

 73 

 74 

Claudia Diegues Krawczuk    Raquel Cuellar do Nascimento 75 

      Coordenadora            Secretária 76 
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