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

Trabalho Infantil do Município de Santos – CM-PETI e Comissão de Enfrentamento a Violência e 2 

Exploração Sexual - CEVISS. Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e 3 

dez minutos, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt , (devido às regras 4 

de isolamento social diante da pandemia da covid-19), com a presença dos integrantes da 5 

Comissão,  devidamente registrados a seguir pelos responsáveis das comissões: Marina Perez 6 

Peña – CMPETI/SEDS, Raquel Cuellar- CEVISS/ASPPE, Daniela Tineo – SETUR, Ana Carolina da 7 

Silva Emilio – Guarda Municipal/SESEG, , Gustavo Prado e Sandra Santos, COJUV, Susana Souza 8 

do Rosário – SEDS, Estela Maria Queiroz Prado – CREAS ZL, Roselaine F. Gama – Sociedade Civil, 9 

Tania Santiago – SENAI, Etienne Lopes- trabalhadora do Serviço de Abordagem / ASPPE,  Nélia 10 

Meire Eleutério – SETTAPORT, Ana Lúcia S.L. Figueira – SEDUC, Tais Aguiar – SEPACOM/CMDCA, 11 

Rosemeiry Po Nemetz – Secretaria de Saúde, Raquel Rolemberg – Gota de Leite,  Tatiana Branco 12 

– Conselho Tutelar da Zona Central, Daniella Croce – Conselho Tutelar da Zona  Leste, Letícia 13 

Figueiredo – Conselho Tutelar da Zona Noroeste, Marcos Bento – Conselho  Tutelar da Zona 14 

Leste, Kaio Cesar – Conselho Tutelar da Zona Noroeste, Michelly Luz, Luciana Silvestre, Edmir 15 

Nascimento CMDCA as 11h e 30min.  Ausências justificadas: Luiz Otavio Galvão, SEDURB 16 

Christiane Andrea SEDUC e Margareth Soares – SEDS. Pauta 01. Apreciação e deliberação da 17 

Ata do Mês de Julho: A Sra. Raquel Cuellar, compartilhou a ata na tela e efetuou a leitura da 18 

mesma que foi aprovada por unanimidade. Em relação ao conteúdo da ata, a Sra. Rosemary da 19 

Saúde questionou sobre os representantes (de qual comissão) e ressaltou a importância de ser 20 

alguém ligado a saúde da criança ou violência e a Sra. Raquel Cuellar explicou a importância dos 21 

representantes nas duas comissões e nos grupos de trabalho. Pauta 02. Relatos do Grupo de 22 

Trabalho da Sócio Aprendizagem:  Sra. Marina fez o relato da primeira reunião do Grupo de 23 

Trabalho, que aconteceu no dia 22/07/2020 também de forma virtual, onde estiveram 24 

presentes representantes das entidades qualificadoras, profissionais da SEDS, principalmente 25 

dos CREAS e demais seguimentos. A reunião foi iniciada com uma breve apresentação dos 26 

participantes e foi solicitado que eles elencassem os principais problemas identificados em 27 

relação a sócio aprendizagem. Essa metodologia é conhecida como planejamento estratégico 28 

situacional onde serão escolhidos os principais problemas e a partir desses problemas, serão 29 

escolhidas ações de enfrentamento. O quadro com os problemas elencados e demais atividade, 30 

segue em anexo a esta ATA. Sra. Raquel colocou também que ficou combinado a realização de 31 

https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt
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uma linha do tempo para o próximo encontro do GT dia 26/08/2020 as 9h.  Sra Marina refez o 32 

convite para quem quiser participar e afirma que os trabalhos estão no início e que os 33 

encaminhamentos são basicamente os convites para participação dos órgãos afetos. Ainda 34 

durante a pauta 02 foi colocado no chat o endereço eletrônico da cartilha “Consequências do 35 

Trabalho Infantil” que será pauta da reunião do dia 21/08/2020 entre CEVISS, CM-PETI, SEVIEP 36 

e SEPACOM. Raquel Cuellar ressaltou a página das comissões no facebook como veículo de 37 

comunicação. Pauta 03 Devolutivas dos encaminhamentos anteriores: Sra. Marina informa que 38 

não teve retorno dos encaminhamentos anteriores e frente ao entendimento da falta de 39 

necessidade em reiterar o ofício relacionado a retirada do cartão alimentação por responsável 40 

legal, a Sra. Tais Aguiar solicitou uma reavaliação pois na prática ainda existem crianças sem 41 

acesso ao benefício. Ficou acordado que todos os ofícios sem resposta serão reiterados. As 42 

conselheiras tutelares das três bases fizeram relatos confirmando a colocação da Sra. Tais Aguiar 43 

que sugeriu o seguinte encaminhamento: Oficializar aos conselhos tutelares sobre a 44 

quantidade de informações recebidas sobre o cartão alimentação e não resolvidas. A Sra 45 

Marina, aproveitando a presença de conselheiros tutelares das três bases, solicitou uma 46 

agilidade nas respostas dos ofícios que frente ao exposto na assembleia poderá contar com uma 47 

qualidade diferenciada nos dados. A Sra Raquel Cuellar iniciou o relato dos encaminhamentos 48 

da CEVISS referente ao mês de julho e apresentou o quadro que segue em anexo, foi 49 

apresentado o ofício recebido pelo CT da Zona Central onde constam 5 casos registrados e para 50 

onde foram encaminhados. Quanto ao encaminhamento do ofício respaldado na nova lei federal 51 

nº 14.022/2020 que aponta a prioridade do atendimento pelo IML, principalmente no tempo da 52 

pandemia, e questiona estratégia para garantir atendimento no nosso município, Sra Tais afirma 53 

que foi realizado dia 18/08/2020. Tais Aguiar, mencionou a fala da Sra. Adriana do PAIVAS na 54 

reunião do GT, que afirmou ter 48 casos referenciados com os conselhos e com a rede no geral 55 

e que frente ao número apresentado pelo Conselho do Centro, poderíamos entender que 56 

existem 43 casos espalhados pela zona noroeste e zona leste. A Sra. Raquel observou que 57 

devemos aguardar a resposta do encaminhamento feito no grupo. A Conselheira Tutelar Tatiana 58 

afirmou que em conversa com seus pares recebeu a informação de que esse fato encontra 59 

divergências. A Conselheira Tutelar Letícia relatou reunião com equipe do PAIVAS onde 60 

cobraram retorno dos casos acompanhados e acredita que a partir daí terá maior retorno. Sra. 61 

Raquel Cuellar ressalta que a partir da próxima reunião ordinária poderá contar com dados mais 62 
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concretos para avaliação. Foi levantada a questão da importância das comissões terem acesso 63 

aos dados das violências, inclusive ter a garantia de que esses dados estão sendo realmente 64 

colhidos para que possam gerar políticas públicas e garantia de direitos. Voltando ao assunto do 65 

atendimento no IML, o debate gerou duas propostas de encaminhamento: 1ª realizar um 66 

documento em conjunto entre as comissões, o CMDCA e o colegiado geral do Conselho 67 

Tutelar, direcionado ao Ministério Público noticiando a não aplicabilidade da Lei Federal 68 

14.022/20 e solicitando atuação frente ao fato e a 2ª um outro documento ao GPM, 69 

solicitando notícias sobre situação atual do imóvel mencionado no documento recebido do 70 

IML. Pauta 04 – Eleição da nova secretária da CEVISS: A Sra. Roselaine F. Gama, representante 71 

do Fórum Municipal da Criança e do Adolescente, de comum acordo assumiu o posto. Pauta 05 72 

– Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e 73 

Adolescentes: A Sra. Raquel Cuellar compartilhou na tela o Eixo – Análise de Situação e após 74 

observações e debates ficou acordado que o coletivo irá monitorar as metas e ações que 75 

constam no plano e observar se foram ou não cumpridas e ao final propor sugestões para uma 76 

nova revisão, com metas, ações e indicadores. Para o Eixo – Análise de Situação, meta 1 , 77 

registramos o não cumprimento, meta 2, ações 1 e 2 registramos parcialmente cumpridas.  78 

Pauta 06 – Relatos da Subcomissão da CEVISS: Raquel informou que a psicóloga Adriana do 79 

PAIVAS esteve presente na reunião, e leu os encaminhamentos feitos na reunião do dia 80 

12/08/2020, cujo quadro segue em anexo, destacando-se o item 6 do quadro que obteve 81 

destaque durante a reunião visto que o CMDCA já oficiou a Secretaria de Saúde a cerca da 82 

estrutura do serviço PAIVAS e o Sr. Edmir sugeriu que a comissão solicitasse a resposta por e-83 

mail. Raquel reforçou que a próxima reunião será dia 9/09/2020 às 9hs. Pauta 07 – Informes 84 

sobre o Projeto Itaú Social – Curso de Capacitação para a Rede de Atendimento: Raquel fez um 85 

breve relato sobre o projeto, que foi escrito pela antiga coordenação da CEVISS , explicando que 86 

o projeto foi escrito para ser desenvolvido presencialmente, porém está sendo revisado para 87 

acontecer virtualmente através do Instituto Sedes Sapientiae e encontra-se na fase de 88 

formalização do contrato. A CEVISS está acompanhando o andamento junto ao CMDCA inclusive 89 

para a distribuição das vagas. Pauta 08 – Relatos das Coordenações : Sra. Marina informou que 90 

o Ministério Público do trabalho irá realizar a distância o curso “MPT na escola” com inscrições 91 

abertas até dia 26/08, gratuito e voltada aos educadores. Foi solicitado ofício direcionado a 92 

SEDUC e Diretoria de Ensino, informando sobre o curso e solicitando que enviem o número de 93 
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educadores que participaram do curso. Sra. Marina informou ter recebido do PETI Estadual um 94 

relatório de motivos da baixa frequência escolar dos alunos beneficiados pelo programa bolsa 95 

família de novembro de 2019 e socializou com o grupo para conhecimento chamando a atenção 96 

aos apontados como trabalho infantil e outros motivos que podem maquiar o trabalho infantil, 97 

a exploração sexual e demais violações de direito. Ficou acordado que o documento será 98 

enviado junto com a ata e a pauta para que na reunião de setembro seja trabalhado como item 99 

de pauta. Sra. Raquel pediu para constar em ata que o registro de ausências só será aceito por 100 

email (ceviss@santos.sp.gov.br - cmpeti@santos.sp.gov.br ). Sra. Raquel e Sra. Marina 101 

comentaram sobre as campanhas publicitárias que estão sendo preparadas através de emenda 102 

parlamentar e discutidas na diretoria executiva do CMDCA, porém só poderão ser divulgadas 103 

após o período eleitoral. Raquel sugeriu que para as próximas reuniões tivéssemos como pauta 104 

os Relatos da Diretoria Executiva do CMDCA, caso tenham temas afetos as comissões. Raquel 105 

refere que no plano da CEVISS consta a realização de reunião trimestral com a diretoria 106 

executiva do CMDCA e Sra Marina refere à experiência do CMAS onde as comissões recebiam 107 

da diretoria executiva as pautas que deveriam ser discutidas antes de serem enviadas ou não 108 

para a assembleia. Sr. Edmir sugeriu esse assunto fosse encaminhado para a reunião que irá 109 

acontecer dia 25/08. Pauta 09 – Assuntos Gerais: Sra. Sandra convidou para Seminário que irá 110 

acontecer dia 14/09 em atenção a Lei Federal 13.819/19 que versa dobre auto mutilação e 111 

tentativa de suicídio. Sr Edmir trouxe a possibilidade de contarmos com a juíza da cidade de 112 

Franca para realizarmos um seminário sobre trabalho infantil, de forma virtual. A reunião foi 113 

encerrada as 12:17h. 114 

 115 

mailto:ceviss@santos.sp.gov.br
mailto:cmpeti@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 
 
   

 116 

                Raquel Cuellar                                                                 Marina Peña 

 
          Coordenadora da CEVISS                                            Coordenadora da CMPETI 

       

 

Sandra Regina dos Santos 

Secretaria da CEVISS e CMPETI 


