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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. Aos dezesseis dias do 3 

mês de janeiro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, 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 CM-PETI. Ambas as atas lidas e aprovadas –. Pauta 02. Proposta da 8 

Reativação do Grupo de Trabalho. Apresentação dos novos conselheiros tutelares 9 

(gestão 2020) Tatiana (Centro) Letícia (zona Noroeste) e Marcela (Zona Leste). Pauta 03. 10 

Monitoramento do Plano Municipal CEVISS – Eixo 01. Meta 1: As ações estão 11 

cumpridas da seguinte maneira; o diagnóstico vai se dar início em Março com a 12 

consultora Sra. Dirce Kódiga. No paralelo será feito um levantamento da Lei Municipal 13 

sobre o observatório para sua efetivação a partir do diagnóstico. Meta 2: esta 14 

acontecendo nas próprias reuniões. Pauta 04. Devolutivas dos encaminhamentos do 15 

mês anterior do CM- PETI.  A Sra. Clara realizou uma breve contextualização sobre as 16 

solicitações da Promotora de Justiça Sra. Nelisa que acompanha através das atas todo os 17 

encaminhamentos da comissão. Informou que a CM-PETI foi convidada para uma reunião 18 

na promotoria no dia 05/02/20 às 14 h. e convida os membros do conselho para estarem 19 

presentes. Esta reunião é a continuidade do acompanhamento da promotora sobre as 20 

demandas. Sobre a devolutiva das férias dos técnicos do PAIVAS a Sra. Letícia nos 21 

informou que há uma técnica, no equipamento que faz o acolhimento das crianças e em 22 

caso de necessidade encaminha para os médicos do SAI (SECRAIDS). Porém frisou que 23 

até o momento não houve nenhum encaminhamento necessário. Sr. Clara pede para 24 

reiterar os ofícios sobre os dados de atendimento direto. E observa que no mês 25 

subsequente trará os dados do ASPPE referente a 2019. Pauta 05 Planejamento das 26 

ações estabelecidas no calendário anual. Foi exposto o calendário anual com as ações 27 

da CEVISS para a plenária. Encaminhamentos CEVISS: 1) A CEVISS deverá solicitar ao 28 

CMDCA em relação ao andamento do observatório que faz parte do Plano Decenal; 2) 29 

Marcar uma reunião com a Nádia Trovão (Chefe da Supervisão de Ensino) da SEDUC 30 

para conversar sobre uma possível formação a respeito da Ficha de Notificação com os 31 

Orientadores Educacionais da rede; 3) Solicitar ao CMDCA que as comissões façam parte 32 

do Conselho Gestor; 4) Encaminhar uma proposta para o CMDCA sobre o observatório; 5) 33 

Elaborar instrumentos de monitoramento. Encaminhamentos CM-PETI: 1) Encaminhar 34 
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ofício ao Sr. Ronaldo (Comandante) da GCM solicitando reunião para discutir questões 35 

referentes ao Trabalho Infantil e seus registros; 2) Reunião para discutir o fluxo de 36 

crianças e adolescentes em prática de trabalho infantil que demandem acolhimento. 37 

Participantes: Conselhos Tutelares, CMDCA, SEDS. 3) Contactar as universidades para 38 

solicitar as possibilidades de se incluir na sua programação anual o tema sobre Violência 39 

sexual e Trabalho Infantil. Pauta 06. Informes CEVISS. Haverá uma visita na Delegacia 40 

de Defesa da Mulher (DDM-Santos) no dia 23/01/20 às 15 h. O grupo de estudos sobre 41 

Violência será todas as últimas sextas-feiras do mês. A Sra. Christiane conversará com a 42 

Sra. Joana (Supervisora da SEDUC) sobre a importância da formação sobre a ficha de 43 

notificação de violências das orientadoras educacionais da rede. A reunião com as 44 

entidades qualificadoras formadoras será dia 29/01/20 às 9 h. na Casa dos Conselhos. 45 

Pauta 07. Ata da próxima assembleia. 1) Monitoramento do Plano Municipal de 46 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil: Eixo 1, meta C; 2) Apresentação da 47 

proposta diagnóstico da vigilância - sócio assistencial - SEDS; 3) Relatos da coordenação. 48 

4) Assuntos gerais. E sem mais nada a falar encerra-se a reunião.  49 
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