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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 2 

de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual - CEVISS. Aos dezessete  3 

dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas e dez minutos, no 4 

endereço eletrônico: https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt , (devido às regras de 5 

isolamento social diante da pandemia da covid-19), com a presença dos 6 

integrantes da Comissão, que foram orientados a preencher formulário 7 

disponibilizado no chat, gerando a em lista em anexo. Pauta 01. Apreciação e 8 

deliberação da Ata do Mês de Novembro: A leitura da ata foi dispensada, pois 9 

todos tiveram acesso e foi aprovada por unanimidade. Pauta 02. Continuidade 10 

do monitoramento do Plano Municipal da CEVISS; O monitoramento foi 11 

iniciado e apresentado o Eixo de Mobilização, Articulação e Comunicação, 12 

Sra. Raquel lembra que nesse momento estamos avaliando o plano e não 13 

faremos alterações e continua com a primeira meta onde diz, “promover 14 

campanhas permanentes no município, visando o enfrentamento de todas 15 

as formas de violência, em especial, a violência sexual e o tráfico de 16 

pessoas”. Após análise da meta e da primeira ação, registrou-se o não 17 

cumprimento. A segunda ação, após análise, também não foi cumprida. A 18 

segunda meta diz respeito a “articular e mobilizar no município os 19 

representantes dos poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), 20 

Ministério Público para apoiar as ações voltadas ao enfrentamento de 21 

violência sexual”. Após análise da primeira ação, também não foi cumprida. 22 

Quanto a segunda ação conseguimos parcialmente, pois houve um 23 

monitoramento de alguns equipamentos  CRAS/CREAS. A terceira meta que diz 24 

respeito a “articular os conselhos municipais, fóruns, organizações sociais, 25 

e outra organizações representativas da comunidade para o enfretamento 26 

à violência sexual”. Após análise das ações 1 e 2, não foi cumprida. A quarta 27 

meta que diz respeito a “divulgar informações sobre a legislação relativa aos 28 

crimes sexuais e à proteção de crianças e adolescentes” (e) foi considerada 29 

parcialmente cumprida, tanto a ação 1 e 2 porque foram feitas em 2018 ações 30 

dentro desses equipamentos, mas não teve continuidade. Sandra sugeri que 31 

pergunte a SECOM qual o plano traçado para essa divulgação. A quinta meta 32 

diz “incluir no calendário da cidade, no mês de maio, semana municipal de 33 

combate e enfrentamento as violências com o enfoque na violência sexual 34 

contra a criança e adolescente”. Após análise foi considerado que não se 35 

cumpriu essa meta.  Em fevereiro continua o monitoramento do plano no com o 36 

próximo eixo. Sandra pede a palavra e pergunta sobre a presença da SEPACOM 37 

na reunião e pergunta se foi conversado com a casa para a presença deles e 38 

assim agilizar os encaminhamentos. Raquel diz que já havia falado sobre o 39 

assunto e tinha entendido que sim, hoje estaria alguém presente. Marina diz que 40 

apesar de termos conversado, não mandou nada oficial, mas que já teve uma 41 

reunião e que apesar de informar que não tem ninguém para participar. Sandra 42 

https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt
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relata que precisa ser conversado, pois eles entendem que as comissões não 43 

querem que eles estejam presentes na reunião, as coordenadoras ficam sem 44 

saber o que responder, pois o que mais se pede é a participação do apoio técnico 45 

nesse espaço. Pauta 03. Apresentação dos dados de identificação de 46 

trabalho infantil realizados pelo SUAS, de março a outubro/2020; Relatos 47 

das Coordenações: Sra. Marina efetuou a leitura, compartilhando na tela o 48 

Relatório de análise dos dados sobre as abordagens de crianças e adolescentes 49 

realizadas no ano de 2020 que traz a compilação dos dados da ASPPE – 50 

Pesquisa, Prevenção e Educação. Após análise e discussão do documento fica 51 

decidido em assembleia que seja publicado no portal e segue em anexo 52 

juntamente com a ata. Marina aproveita a apresentação para tirar a dúvida 53 

referente ao atendimento da equipe de abordagem e o horário que existe uma 54 

demora na troca do plantão, mas que continua com o atendimento normal após 55 

essa troca e desde agosto estão informando os casos a secretaria que informará 56 

o CT. Após o termino da apresentação, Tais sugere que seja encaminhado esse 57 

relatório para a diretoria executiva do CMDCA e se peça uma pauta para 58 

apresentação desse relatório em assembleia. Invertemos a pauta passando para 59 

pauta 4. Continuidade da avaliação anual das atividades realizadas; 60 

Avaliação das atividades dos dias 18 de maio e 12 de junho, após análise e com 61 

o SILENCIO INSURDECEDOR da assembleia, todos concordam que foram 62 

ótimas. Quanto as oficinas sobre os povos ciganos, foi analisado, em especial 63 

pelos guardas municipais, que foram oficinas que agregaram bastante ao 64 

trabalho deles e o Serviço de Abordagem Social – ASPPE, segue a mesma 65 

opinião trazendo a importância desse conhecimento para as equipes de rua. 66 

Referente ao GT para a construção de proposta de alteração do decreto, depois 67 

de avaliarmos entendemos que não conseguimos apresentar e dar continuidade 68 

na proposta. Raquel destaca que a proposta para a alteração do decreto das 69 

comissões é trazer um novo desenho, uma nova forma para ambas comissões 70 

de desenvolver os trabalhos através de uma mesa diretora, pois como já falamos 71 

por algumas vezes os trabalhos acabam ficando centralizados nas 72 

coordenações e nas secretárias e muitas vezes não conseguem dar conta e 73 

ficam muito personalizadas. Desse modo pensando nas ações decentralizadas, 74 

assim envolveremos mais pessoas e entendemos que acaba sendo um fator 75 

positivo. Sr. Edmir fala que sobre a lei de alteração do CMDCA onde está 76 

proposto as alterações das leis das comissões e depois da aprovação de 77 

publicado a alteração da lei do CMDCA, fica um vaco de 120 para ser 78 

apresentado a nova lei das comissões, nessa minuta que está sendo discutida 79 

no CMDCA.  Sandra coloca que sua sugestão é que continue com a oficinas 80 

temáticas. Raquel sugere que a pauta da TV Tribuna sobre o assunto foi de 81 

grande valia e que esses dias precisam ser destacados, até para que a 82 

sociedade tenha conhecimento do que foi o dia “18 de maio” quanto o dia “12 83 

de junho”, pois essas reportagens são de grande importância. Sr. Edmir propõe 84 
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também um bate papo, podendo ser uma live de pais falando para pais, mas com 85 

casos de sucesso, entendendo que “as palavras convencem, mas são os 86 

exemplos que arrastam”. Raquel também lembra que a segunda equipe de rua 87 

é essencial para que possamos evoluir nos atendimentos e entendendo que essa 88 

equipe quem dá a demanda para o município o cuidado e atenção precisa ser 89 

atendida. Marina levanta também a importâncias das comissões em outros 90 

espaços e outros conselhos e comissões estarem agregando a nossa comissão. 91 

Sobre a página das comissões foi de grande valia e está sempre atualizada e 92 

com as informações importantes para a população. Quanto o CONSEG a Sandra 93 

lembra que esteve em uma reunião, pelo fato de eles terem parado por causa da 94 

pandemia e que voltaram estão on-line e ela participou. Enfim muito das 95 

atividades não foram contempladas por falta de contato ou por causa da 96 

Pandemia.  Pauta 5. Planejamento das atividades para o ano de 2021: Como 97 

estamos avançados na hora, Raquel propõe que fizéssemos o planejamento 98 

apenas para o primeiro semestre e todos concordam. Raquel continua dizendo 99 

que a composição das comissões é a pauta principal de janeiro, seguindo 100 

Sandra coloca que, independente da composição das comissões, acredita que 101 

precisa continuar com as articulações tanto para as oficinas quanto as reuniões 102 

que sugere as capacitações, principalmente as do NIA - CA. Marina lembra que 103 

o seminário também é muito importante e precisa ser conversado logo no início 104 

do ano. Destacando também sobre a mesa diretora e lembrando a importante e 105 

porque pensamos no surgimento dela, trazendo as informações e as deixando 106 

claro na transição das coordenações. Sustentando também as reuniões que 107 

foram de destaque e que entendem ser necessárias que são os GTS, pois as 108 

subcomissões também precisam ser recompostas. Raquel deixa para que se 109 

pense se é necessária uma reunião de transição. Finalizando com a proposta de 110 

um item fixo de pauta referente aos relatos de conselhos e outras comissões que 111 

vierem a ter presença das comissões. Fevereiro: conversa com as 112 

Universidades, começando com a UNISANTOS, dando continuidade com as 113 

outras, até por que elas estarão compondo o CMDCA. Articulação com as 114 

demais politicas sobre a capacitação da Sedes Sapientiae, que começará em 115 

março, começando em janeiro e intensiva em fevereiro. Sandra sugeri um live 116 

com o assunto estudo on-line, destacando o isolamento social. Finalizando com 117 

a participação nos CONSEGS e nos outros conselhos, sendo ações fixas. 118 

Março: entrevista com a Dra. Eliana, com temas relevantes, sendo que a 119 

articulação seja nos meses anteriores. Reunião ampliada com o CMDCA, 120 

Ministério Público do Trabalho e a Gerencia do trabalho, para dialogar sobre as 121 

questões da aprendizagem. Curso do Sedes Sapientiae Planejamento para o 18 122 

de maio. Abril: iniciando com a continuidade do curso do Sedes Sapientiae, o 123 

final do planejamento do 18 de maio e começando o planejamento para o 12 de 124 

junho. Formação de uma LIVE para os dias alusivos e reportagem de TV, como 125 

já fizemos. Planejamento do seminário e os fixos que são as reuniões e os Gts. 126 
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Desenvolver atividades com os estudantes das faculdades 127 

UNISANTOS/UNIFESP. Maio: finalizar a proposta do seminário para junho. Os 128 

fixos que são as reuniões, SEDES, CONSEGS, GTS E CONSELHOS. 129 

Finalização do planejamento do 12 de junho, pensando em tudo LIVE e 130 

reportagem.  Junho: Ações fixas. Avaliação do semestre, acompanhamento da 131 

compilação de tudo que foi feito. Pensando no segundo semestre destacar para 132 

não esquecer das reuniões de territórios, onde mesmo que seja remota, mas 133 

com o convite de espaços daquela região.  6. Devolutiva dos 134 

encaminhamentos anteriores; CM-PETI já foi falado que é as reuniões que 135 

serão marcadas na volta das férias da Ana Rosa com a SIVIEP. CEVISS não tem 136 

devolutivas, apenas da sub comissão que será o próximo pauta. Pauta 7. 137 

Informes das Coordenações; Relatos do GT, não terá reunião esse mês, pois 138 

será bem na semana do natal. Referente a reunião com a educação foi 139 

destacado referente a pandemia. Sub comissão da CEVISS, destacamos que 140 

mais uma vez não teve representatividade da Saúde, na figura da Leticia e isso 141 

acaba prejudicando a evolução da discussão, pois falamos sobre o PAIVAS E 142 

NIA-CA. Quanto a devolutiva do encaminhamento da SEDS, com os dados da 143 

violência sexual, foi compartilhada na reunião e discutido. As respostas vieram 144 

separadas por CREAS, sendo Leste e Noroeste, com os dados pedidos. 145 

Referente aos dados eles não se conversam com o resultado com os outros 146 

serviços. Total de 25 casos de violência a sexual de janeiro a outubro de 2020. 147 

Taís ainda destaca que o PAIVAS disse em reunião que tinham 32 casos, então 148 

realmente os dados não se conversam. Mas temos que pensar que ficou 149 

somente em um serviço e assim fica esse hiato, onde não se entende a proteção 150 

integral. Destacando que se teve encaminhamento do DEART direto para o 151 

CREAS, entende-se que realmente não se realiza o fluxo correto. A discussão 152 

em cima desses dados fora importante, pois concluímos que tem existem 153 

lacunas, onde fica claro que não existe um fluxo ou pelo menos não é conhecido 154 

pelos equipamentos que atendem essa demanda, ou realmente esse fluxo não 155 

está funcionando no município. Pauta 8. Assuntos Gerais. Próximas reuniões, 156 

assembleias dia 21/01/21, sub comissões CEVISS 27/01/21 o GT da CMPETI 157 

dia 20/01/21. Finalizamos desejando um Feliz Natal a todos e a Raquel pede 158 

desculpas se não conseguiu dar conta de tudo, mas que foi um aprendizado 159 

enorme, gratidão a todos, finalizando destacando a parceria da Cris, Rose, 160 

Sandra e Marina. Sem mais encerramos a reunião as 12:23hs. 161 
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