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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 - CEVISS. Ao vigésimo primeiro dia 3 

de dois mil e dezenove, do mês de fevereiro, às nove horas, na Casa de 4 

Participação Comunitária, localizada na Rua XV de novembro, nº 183, 5 

Centro/Santos, com a presença dos integrantes da Comissão, cujas assinaturas constam 6 

em lista de presença que faz parte desta ata. Pauta 01. Leitura e Aprovação das Atas 7 

da CEVISS e CMPETI. As atas foram corrigidas e aprovadas. Sra. Natalia – 8 

Coordenadora da CEVISS e Maria Clara – Coordenadora da CMPET informaram que não 9 

conseguiram se reunir com a Sra. Claudia Diegues para a realização de reunião. Sra. 10 

Natalia pontuou que deseja trazer visibilidade à CEVISS, expandindo a luta pela causa, 11 

movimentando a temática nas mídias sociais. Sra. Maria Clara se apresentou e justificou 12 

que no Diário Oficial a pauta da reunião não foi publicada a tempo. Sra. Ana Lucia – 13 

Representante da SEDUC informou que as convocações não estão mais chegando por 14 

email. Sra. Rose – SEVEREST/Saúde comunicou que esteve ausente em algumas 15 

reuniões, porém na Saúde não existe suplente, por isso não houve a representatividade 16 

desta pasta nas ultimas assembleias. Sr. Edmir informou que em reunião com o prefeito e 17 

o Sr. Rogério Santos, foi pautada a ausência dos representantes do governo tanto nos 18 

Conselhos Municipais como nas Comissões. Foi realizada a sugestão de publicizar a 19 

ausência dos representantes no portal. Sra. Natalia ressaltou que o esvaziamento na 20 

presente reunião pode estar atrelado ao fato de que na mesma data e horário estaria 21 

ocorrendo um evento com a temática: Medidas de Prevenção a Estupro de Vulnerável.   22 

Encaminhamentos: 1) A CMPETI levará ao CMDCA a proposta de rever as datas e 23 

horários das reuniões das câmaras para não haver conflitos entre as agendas. 2) 24 

Atualização da relação dos representantes em ambas Comissões. 3) Encaminhamento 25 

para todas as Secretarias e Entidades, solicitando as indicações para representar nas 26 

comissões. Sra. Natalia comunicou que o texto que ficou acordado de ser realizado para o 27 

...................... não foi realizado em tempo hábil e que será providenciado para o ano de 28 

2020. Sr. Edmir sugeriu o convite para os diversos sindicatos para participarem deste 29 

espaço. Encaminhamentos: 1) Realização de convites para os sindicatos existentes no 30 

município. 2) Providenciar um calendário anual com as datas das reuniões. 3) Na próxima 31 

reunião deverá ser decidido o valor destinado para a confecção do material de divulgação 32 

para as ações/campanhas. 4) O setor do DETIC, através da Chefia de Departamento Sra. 33 
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Eliana ficou de ver com a Saúde a proposta de inserir a ficha de notificação via web. Sra. 34 

Maria Clara informou a devolutiva do andamento da Aprendizagem Campeã e que na data 35 

de hoje terá uma reunião com o Procurador do Trabalho para tratar de questões 36 

referentes a premiação e realizou o convite para a participação de quem estiver 37 

interessado. Sr. Edmir revelou que já havia conversado com a SEDUC sobre o selo e com 38 

a Diretoria de Ensino, ressaltou que as premiações deverão ser acertadas para que o 39 

concurso possa ser lançado posteriormente. Também resgatou a importante informação 40 

de que o logo da CMPETI foi criado por um adolescente. Foi informado que a premiação 41 

será tanto para o logo como para o desenho, ocorrendo três premiações. Sra. Mariana – 42 

Conselheira Tutelar – CT Zona Central, questionou sobre o Fluxo de 43 

Atendimento/Encaminhamento do NIA – CA, se o mesmo já estava definido e Sra. Sandra 44 

informou que as reuniões para o planejamento estão ocorrendo. Sra. Raquel Cuellar 45 

sugeriu que a CEVISS também possa participar. Sra. Sandra comunicou que está 46 

participando das reuniões juntamente com a Sra. Tais Aguiar.  Sra. Claudia Diegues 47 

destacou a importância da participação da sociedade civil na construção do plano. 48 

Encaminhamentos: 1) Levar para a Câmara Executiva a importância da 49 

representatividade da CEVISS na construção do Plano de Ação do NIA – CA. 2) CEVISS 50 

deverá enviar o oficio referente a situação do PAIVAS e monitorar os desdobramentos. 51 

Sra. Raquel informou os números do Serviço Especializado de Abordagem referente ao 52 

mês de janeiro, sendo eles: Abordados: 27 de Santos, 34 de São Vicente, 05 Guarujá, 53 

03 São Paulo e 01 de Pernambuco. Abordagens: 71 de Santos, 60 de São Vicente, 07 54 

de Guarujá, 05 de São Paulo e 01 de Pernambuco. Sra. Maria Clara pontuou sobre a 55 

necessidade de retomada das reuniões de monitoramento dos Planos Municipais da 56 

CEVISS e CMPETI. Sr. Edmir resgatou a importância da proposta de ampliação da equipe 57 

de Abordagem, visto que todos os meses, a partir dos dados divulgados pelo serviço, fica 58 

evidente o aumento da demanda e suas complexidades. Ressaltou ainda sobre a inclusão 59 

da ampliação do recurso do PETI e que esta comissão deverá trabalhar neste foco.  60 

Encaminhamentos: 1) Referendar no CMAS a proposta de ampliação da equipe do RH. 61 

2) Maria Clara e Raquel irão realizar argumento técnico para justificar a necessidade de 62 

ampliação da equipe de abordagem. 3) Reunião (qual é essa???) com as presenças: 63 

Edmir, Mariana CT, Claudia Diegues, Raquel e Maria Clara. Sra. Maria Clara informou que 64 

a próxima reunião com o Conselho Gestor ocorrerá em 11/03/19, às 09 horas. As 65 

entidades qualificadoras irão receber o convite por email e também será divulgado no 66 

Diário Oficial. Sra Adriana – Representante do CMAS questionou sobre como havia ficado 67 
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a questão do exame médico e Sr. Edmir irá verificar o andamento desta questão e Maria 68 

Clara irá verificar junto aos CREAS. Sra. Nélia da Settaport apontou que a dificuldade na 69 

obtenção do exame médico ainda permanece. Sra. Maria Clara realizou a proposta de 70 

criarmos um calendário de apresentação das secretarias diante das ações realizadas 71 

como prevenção e enfrentamento ao Trabalho Infantil. Ficou aprovado o seguinte 72 

calendário: março: SEDS, abril: Segurança Pública, maio: SEMES, junho: SECULT e 73 

julho: Saúde. A próxima assembleia será dia 28/03/19, às 09 horas. E sem mais nada a 74 

falar encerra-se a reunião.  75 
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Nathalia Nogueira     Maria Clara de Castro Gonçalves 78 

Coordenadora da CEVISS                                            Coordenadora da CMPETI 79 
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Raquel Cuellar  82 

Secretaria da CEVISS e CMPETI 83 
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