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 Ata da Assembleia Geral  Ordinária da Comissão Municipal  de Prevenção e Erradicação de
Trabalho Infantil do Município de Santos – CM-PETI e Comissão de Enfrentamento a Violência e
Exploração Sexual - CEVISS. Aos dezenove  dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às
nove horas e dez minutos,  no endereço eletrônico:  https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt ,
(devido às regras de isolamento social diante da pandemia da covid-19), com a presença dos
integrantes da Comissão, que foram orientados a preencher formulário disponibilizado no chat,
gerando a em lista em anexo.  Pauta 01. Aprovação da ata da reunião ordinária anterior: A
leitura da ata foi efetuada pela Sra. Marina pois alguns participantes não receberam por e-mail,
e na sequência foi aprovada. Pauta 02. Continuidade do Monitoramento do Plano Municipal
de  Prevenção  e  Erradicação  do  Trabalho  Infantil  CMDCA:   O  Eixo  trabalhado  foi  o  da
Promoção. Sra. Marina esclareceu que se reuniu com os profissionais da SEDS para fazer um
resgate  do  que  aconteceu  desde  2017  quando  o  plano  foi  elaborado  pelo  fato  de  vários
profissionais terem sido trocados. Após reflexões registramos a seguinte análise para a Meta A,
ações 1 e 2: - Equipe da ASPPE foi ampliada, porém não cumpriu a meta de um serviço 24
horas. – Órgão gestor do SUAS não tem total concordância sobre o item 2 da ação. – Analisar a
importância  de  definição  de  metodologia  específica  para  atendimento  ao  público  da
exploração sexual e tráfico de drogas. Para a Meta B: - Encontros pontuais de capacitação. –
Como está o processo de mudança do gestor do  canal  0800? – O número mudou, porém o
canal  de  denúncia  não  está  funcionando.  ENCAMINHAMENTO:  Solicitar  ao  CMDCA  que
articule com o representante da SESEG sobre o 0800. Sra. Raquel apontou a importância da
ação 2 que diz respeito ao esclarecimento à população sobre qual  a  função da equipe de
abordagem. A Conselheira Tutelar Tatiana da Zona Central questionou sobre um gap no horário
da equipe de abordagem das 6 às 8 da manhã, onde o serviço fica descoberto; considerou que
o assunto foi levantado em reunião com a coordenadora Mirian. Sra Marina ficou de apurar o
assunto e dar retorno na próxima reunião, ressaltou que o serviço da SEDS é ininterrupto. A
Sra. Raquel sugeriu ao conselho tutelar que encaminhe situações concretas para fundamentar
a articulação com a coordenação da população de rua.  Para  Meta C: -  Não construiu  um
diagnóstico sobre trabalho infantil. – Os dados não estão sendo apresentados mensalmente a
CMPETI. – Fortalecer os instrumentais existentes (SEVIEP, campo 10 e relatório de infrequência
escolar).  -Espaços  de  articulação  intersetorial  também  não  estão  ocorrendo.
ENCAMINHAMENTO:  As  comissões  junto  com  a  SEVIEP  organizarão  um  calendário  de
formações sobre a ficha de notificação, para 2021 em diversos equipamentos da cidade. Sr.
Edmir lembrou da reunião que aconteceu com o DETIC e o Alex da SEVIEP sobre a possibilidade
da ficha se informatizada. Fizemos contato com Alex durante a reunião que ficou de provocar
novamente o DETIC e dar retorno além de dar “ok” para as oficinas durante 2021. Para as
Metas D e E: - Articulações com entidades qualificadoras específicas com os CREAS (CAMPS,
CIEE e SETTAPORT). – Mudanças da referência do PETI afetaram a concretização dessa meta. –
GT  da  Sócio  Aprendizagem  pode  fomentar  a  discussão.  –  Dúvidas  sobre  o  objetivo  da
supervisão técnica para o acompanhamento do programa. Pauta 3. Apresentação dos dados
de  identificação  de  trabalho  infantil  realizado  pelo  SUAS,  de  março  a  outubro  de  2020:
Suprimida e transferida para a próxima reunião. Pauta 4. Relatos da Subcomissão da CEVISS:
Sra. Raquel apresentou os encaminhamentos das reuniões dos mês de outubro e novembro
sendo: Oficiar os CREASs sobre os atendimentos do período de janeiro a outubro de 2020,
Articular reunião com a DDM, Oficiar a secretaria de saúde sobre as reuniões que aconteceram
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entre a equipe do PAIVAS e os Conselhos Tutelares para apurar e aprimorar o fluxo entre eles,
Oficiar a Secretaria de Saúde questionando sobre a composição do RH do NIA, Oficiar a SEDUC
solicitando a inclusão no calendário para 2021 das oficinas do projeto “De mãos dadas com a
sexualidade”, para que deixe de ser optativo e  passe a ser obrigatório,  através de portaria.
Como último encaminhamento foi sugerido que as reuniões das comissões sejam itinerantes
em 2021.  Pauta 5. Relatos do GT de sócio aprendizagem: Sra. Marina relatou que a última
reunião contou com a apresentação de duas entidades formadoras, CAMP Guarujá e CIEE, em
seguida deu-se continuidade à análise dos problemas o que gerou um ofício para apurar junto
a superintendência regional do trabalho como estão sendo feitas as fiscalizações durante o
período  da  pandemia.  Foi  encaminhado  novo  ofício  para  as  entidades  solicitando  quais
empresas  estão sendo atendidas  e  qual  o  número  de vagas  ocupadas por  cada uma para
posterior articulação com a superintendência com o intuito de gerar mais vagas ocupadas. Foi
mencionada a ausência do Conselho do Emprego e do Centro Público do emprego na reunião
do GT.  Pauta 6. Avaliação anual das atividades realizadas: a avaliação gerou reflexões que
foram elencadas em um quadro que segue em anexo. Pelo adiantado da hora optou-se por
encerrar a  reunião e retomar a partir da conclusão da pauta 6 e dar sequência as pautas
faltantes. A próxima reunião será dia 17/12/2020 as 8:30h no mesmo link.    

          Raquel Cuellar                                                                                Marina Peña

Coordenadora da CEVISS                                                           Coordenadora da CM PETI

Roselaine Florencio da Gama                                                   Sandra Regina dos Santos

     Secretária da CEVISS                                                               Secretária da CM PETI

Avaliação Anual CEVISS/CMPETI / NOVEMBRO 2020
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Atividade Aspectos
Facilitadores

Nós Críticos Encaminhamentos

Reuniões
ordinárias

 Os
encontros
remotos

possibilitar
am maior
presença

de
representa

ntes;
 Atividades

das
comissões

em
conjunto
também

fortalece a
participaçã

o;
 Coletivo

coeso e
proativo

para
condução

do
trabalho.

 Participação
tímida  dos
presentes  nas
discussões;

 No  início  da
pandemia,
tivemos
algumas
dificuldades
com  o
registro  das
reuniões,
porém  ao
longo  do
processo
criamos
estratégias
para
superação
desses
problemas
(gravação das
reuniões  e
lista  de
presença)

 Ausência  da
Secretaria
Executiva  do
CMDCA  nas
reuniões  das
Comissões.

 Ausência dos
usuários  das
políticas
públicas
nesses
espaços,  em
especial  das
crianças  e
adolescentes.

 Mesas diretoras
possibilitarão
uma gestão

compartilhada e
maior

corresponsabili
zação em
relação ao
trabalho;

 Garantir a
retomada de

reuniões
itinerantes.

AGO CMDCA  Item
específico
de  pauta
facilita  a
socializaçã
o  das

 Ausência  de
espaços  de
socialização
das temáticas
afetas  das
Comissões

 Formalizar  o
assessoramento
das  comissões
para o CMDCA
e DEARTI;

 Formalizar  a
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atividades
das
comissões;

com a DE do
CMDCA,
conforme
preconizado
no plano;

 Devolutivas
dos
encaminham
entos não são
socializadas;

 Ausência  da
presidência
nas
Comissões;

solicitação  de
reuniões  com
DE  conforme
preconizado  no
plano;

 Fomentar  a
reativação  da
Câmara
Infanto-Juvenil
no CMDCA

Subcomissão
CEVISS

 Políticas
específicas
(PAIVAS e
NIAS)
para serem
monitorad
as  e  grupo
restrito
contribuiu
para
qualificaçã
o  do
debate

 Grupo
diminuiu ao

longo do
tempo;

 Rever
integrantes
incluídos

inicialmente
para

recomposição
do espaço.

GT Sócio
Aprendizagem

 Garantia
de  espaço
específico
para
dialogar
sobre  as
questões
da
aprendizag
em;



  Resgatar  o
debate  de
construção  de
um protocolo  e
fluxo  de
trabalho  entre
serviços com as
entidades
qualificadoras,
conforme
preconizado  no
plano.

Atividades dos
dias 18 de

maio e 12 de
junho

Oficinas
CEVISS/CMP
ETI convidam:
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GT para
construção de
proposta de
alteração do

decreto

Articulações
com as

políticas
públicas

Participação
em outros

conselhos de
Direitos

Página do
Facebook

Atividades planejadas e não executadas

Atividade Justificativa
Articulação  Universidades  -  Violência
Sexual  e  Trabalho  Infantil
(UNISANTOS);
Seminário Aprendizagem— GT da Sócio 
Aprendizagem (Julho/2020)
Reunião SESEG
Participação no CONSEG

Participação na  Ação do Dia da Criança
articulação com a SEDUC para trabalhar
o ECA por meio da arte (parceria com a
COJUV)

CEVISS E CMPETI - LISTA DE PRESENÇA 19/11/2020

19/11/2020  - REUNIÃO ORDINÁRIA
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Nome Representatividade

Felipe Silva do Nascimento CAMPS

Susana S. Rosário Nascimento SEDS

Etienne Fontes Soares Lopes 
Técnica do Serviço de Abordagem 
Social a Crianças e Adolescentes 

Sandra Regina dos Santos COJUV

Christiane Andréa Seduc/ NIA 

raquel cuellar do nascimento COORD CEVISS

Marina Carvalho Perez Peña SEDS

Raquel Rolemberg Souza A.I.S Gota de Leite - CMDCA

Daniela Tineo setur

Rosemeiry de Lima Nemetz SMS

Tatiana Derbedrossian Conselho Tutelar Centro

Alex Lucas do Couto SEMES

Ana Lúcia dos Santos Lopes Figueira Seduc 

Edmir Pastoral do Menor/CMDCA

Letícia Figueiredo CTZN

Virgínia Maria Mendes de Jesus Lima Seduc

Virgínia Maria Mendes de Jesus Lima Seduc

Letícia Katarine Ferreira dos Santos SMS

Tania Aparecida Santiago SENAI Santos

Luiz Otávio Galvão de Barros CMAS
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