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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 da Comissão 2 

de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - 3 

CEVISS. Ao décimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às 08h30, na Casa 4 

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

com a presença dos integrantes da Comissão, cujas assinaturas constam em lista de 6 

presença que faz parte desta ata. Pauta 01. Leitura e deliberação da ata anterior da 7 

CEVISS e CMPETI. A ata foi corrigida e aprovada. Pauta 02. Apresentação dos dados do 8 

Mês de Junho do Serviço Especializado de Abordagem Social de Crianças e 9 

Adolescentes/ASPPE. Sra. Raquel Cuellar – Coordenadora do Serviço Especializado de 10 

Abordagem Social de Crianças e Adolescentes/ASPPE, realizou a apresentação dos 11 

dados, sendo eles: Abordados: 78 crianças e adolescentes no total, sendo: 28 de Santos, 12 

39 de São Vicente, 01 de Mongaguá, 02 de Praia Grande, 02 de Guarujá e 06 de São 13 

Paulo. Abordagens: 97 de Santos, 95 de São Vicente, 01 de Mongaguá, 02 de Praia 14 

Grande, 04 de Guarujá e 06 de São Paulo. Devido a presença de novas pessoas na 15 

reunião, foi realizado uma breve contextualização do serviço e suas competências. Sra. 16 

Rose Gama – Conselheira Tutelar da Zona Central reforçou a necessidade de ampliação 17 

da equipe de abordagem diante do aumento expressivo da demanda e para que o trabalho 18 

técnico possa ser desenvolvido com qualidade. Pauta 03. Apresentação da Proposta do 19 

Seminário de Aprendizagem. Foi exposta a proposta de seminário formulada pela 20 

Comissão composta por: Taís Aguiar, Sandra, Nélia – Settaport, Raquel Cuellar – ASPPE, 21 

Rose Gama – CT Zona Central, Margarett Samara – SEDS e Nathalia Nogueira – CAMPS. 22 

A plenária votou pelo seminário ser realizado durante o dia inteiro, com a data de 12/11/19. 23 

A Comissão também informou que estão sendo realizadas reuniões de planejamento para 24 

a realização do mesmo. Foi sugerido a inclusão do Conselho de Trabalho e Emprego, 25 

através da figura do Sr. Galvão, visto que o mesmo participa das reuniões do CMDCA. 26 

Pauta 04. Devolutivas dos encaminhamentos traçados na última reunião junto a 27 

Secretaria de Segurança Pública e 1º CONSEG. Sra. Raquel Cuellar e Rose Gama 28 

informaram que será realizada uma apresentação no 1º CONSEG no dia 29/07/19, das 19h 29 

às 22h na qual será explanada a CMPETI e o Serviço Especializado de Abordagem Social 30 

de Crianças e Adolescentes/ASPPE. Sra. Raquel comunicou que realizou uma reunião 31 

com o Comandante da Guarda Municipal, Sr. Ronaldo Pereira Pinto, conforme o 32 



Decreto Municipal nº 3918 de 29 de maio 
de 2002 

   
 

 

Rua XV de Novembro, 183 – Centro – Santos/SP Telefone: (13) 3271 - 2377                          
ceviss@santos.sp.gov.br 

COMISSÃO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL DE SANTOS 

CEVISS 
Decreto nº.  3.765 de 30 de Julho de 2001 

encaminhamento construído nesta CMPETI. Na oportunidade o referido informou que não 33 

possui os dados estatísticos contabilizados a partir do instrumental criado entre a 34 

Segurança Pública e a Secretaria de Desenvolvimento Social (no ano de 2016); porém irá 35 

agilizar a compilação dos dados. Também ressaltou a importância da capacitação 36 

permanente com a temática da infância e juventude, pois a última se deu no final do ano 37 

de 2016. Encaminhamentos: 1) Realização da Capacitação da GCM, com a participação 38 

da CMPETI, Serviço Especializado de Abordagem Social de Crianças e Adolescentes e 39 

Conselho Tutelar. 2) A CMPETI deverá enviar um oficio para o Comandante da Guarda 40 

Municipal diante da solicitação dos dados referente ao instrumental de crianças e 41 

adolescentes. Sr. Edmir questionou sobre o encaminhamento para o CMDCA sobre a 42 

necessidade de ampliação da equipe de abordagem (recursos humanos, veículo e 43 

motorista). Sra. Raquel informou que havia recebido a informação de que o 44 

encaminhamento está em andamento. Sra. Idalina – Conselheira Tutelar da Zona Central 45 

trouxe à luz um questionamento sobre como deveria atuar diante da seguinte denúncia 46 

recebida no CT: crianças e adolescentes estariam pernoitando nas arquibancadas da 47 

Portuguesa Santista. Sra. Rosemeire N. – SEVEREST explicou que o serviço só poderia 48 

atuar mediante a provocação de denúncia. Sr. Edmir resgatou o fato de que o mesmo local 49 

de denuncia já havia sido autuado através do MP, pelo Sr. Promotor Carmello. Sra.  Raquel 50 

ressaltou sobre a importância da atuação do Conselho Tutelar diante da denúncia 51 

recebida, uma vez que o trabalho executado pelo Serviço de Abordagem possui atuação 52 

nas vias públicas, não sendo possível adentrar em espaços privados. Sra. Idalina 53 

primeiramente informou que o local da denuncia não era pertencente ao CT Zona Central, 54 

porém posteriormente comunicou que na data do recebimento da referida denúncia, havia 55 

ido ao local acompanhada pela policia e não encontrou nenhuma criança ou adolescente. 56 

Sra. Rose Gama reforçou que a localização da Portuguesa Santista é de atuação do CT 57 

Zona Central. Sra. Rosemeire N. mencionou a importância de focarmos nas questões 58 

preventivas, a fim de conscientizar a população acerca do trabalho infantil e demais 59 

violações. Pauta 05. Apresentação das ações e dados da Secretaria de Saúde. Sra. 60 

Rosemeire N. realizou a apresentação com o foco no serviço executado pela SEVEREST. 61 

O conteúdo abordado será enviado para o CMDCA para o conhecimento de todos. Foi 62 

apontado que o numero de situações que envolvem o trabalho infantil são mínimas 63 

identificadas pelo serviço da SEVEREST. Enfatizou a necessidade do olhar para a 64 
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prevenção e não para a doença já instalada. Relatou que em uma das denuncias 65 

realizadas pela UBS da Alemoa, ocorreram notificações de situações de trabalhadores em 66 

condições insalubres de trabalho na entrada de Santos, porém em nenhum momento foi 67 

apontado situações de crianças e adolescentes, visto que ocupam aquele espaço na 68 

pratica de trabalho infantil (malabares). Pauta 06. Apresentação do PAIVAS. Sra. Nathalia 69 

comunicou que através do contato com a Sra. Daniela – Chefe da Saúde Mental foi 70 

informada sobre a não disponibilidade de comparecimento no horário da manhã, ofereceu 71 

o espaço de oficinas que estão ocorrendo no período da tarde. Encaminhamento: 1) A 72 

CEVISS irá articular a presença dos interessados nas oficinas de apresentação do Paivas 73 

e do Fluxo de Atendimento da Saúde e informará a data. Pauta 07. Apresentação dos 74 

dados de Violência Sexual contra crianças e adolescentes referente ao período de 75 

janeiro a maio de 2019.  Sra. Nathalia informou os dados de .................... da SEVIEP. 76 

Encaminhamentos: 1) Solicitar à SEVIEP os dados referentes a crianças menores de 77 

............... conforme a funcionária Sra. Audi havia informado na reunião do mês de junho. 2) 78 

Solicitar à SEVIEP os dados referente ao agressor das crianças e adolescentes. 3) 79 

CEVISS, CMPETI, SEDS e Serviço Especializado de Abordagem Social de Crianças e 80 

Adolescentes – propor capacitação para os trabalhadores da rede de atendimento no que 81 

se refere as questões de violência e exploração sexual e trabalho infantil. Pauta 08. 82 

Prevenção da Violência Sexual infanto juvenil na Semana da Educação. Será incluída 83 

essa temática no calendário da Semana da Educação ainda este ano e também no 84 

próximo. Pauta 09. Assuntos Gerais. 1) Sra. Diná – Coordenadora da Comissão 85 

Municipal da Mulher informou que no dia 30/07/19, haverá na Unifesp – Campus Silva 86 

Jardim um encontro sobre: Tráfico de Pessoas. 2) Sra. Sandra informou que dia 12 de 87 

agosto será o dia nacional da Juventude e as inscrições estão abertas para a Semana da 88 

Juventude. 3) Fundação Settaport informou a oferta do curso de Agente Logístico 89 

Portuário, com o prazo de inscrição até o dia 19/07/19. E sem mais nada a falar encerra-se 90 

a reunião.  91 

Nathália Nogueira - Coordenadora da CEVISS 92 

 93 

Raquel Cuellar do Nascimento - Coordenadora da CMPETI em Subsituição e 94 

Secretária da CEVISS e CMPETI 95 

 96 


