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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 vinte  hum dias do mês de janeiro de dois mil e vinte hum, às
nove horas e quatorze  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:
Sra.  Raquel informou que a ata do mês de dezembro estará disponível  para aprovação na
próxima  assembleia. Pauta  02.  Devolutiva  dos  encaminhamentos  anteriores:   Sra  Marina
informou  que  a  CMPETI  havia  reiterado  o  ofício  que  foi  encaminhado  as  entidades
qualificadoras solicitando dados sobre a quantidade de vagas de aprendizagem e as empresas
empregadoras, dessa reiteração o CAMPS São Vicente respondeu, mas os dados ainda não
foram tabulados.  Senhora  Raquel  em relação  a  CEVISS  informou que  enviou  ofícios,  após
estudo de dados enviados pela SEDS com dados dos CREAS, para as UPAs, PAIVAS e DDM sendo
que essa última informou que os dados estão disponíveis em um link que será acessado e as
informações apresentadas na próxima reunião. Não havendo mais devolutivas passamos para o
próximo item de pauta.  Pauta 3 - Eleição da nova coordenação e secretaria das comissões:
Com a presença do atual presidente do CMDCA, Sr. Edmir e frente as poucas manifestações
visando a ocupação dos cargos, a atual composição ficou para CEVISS: Sra. Christiane Andrea
como coordenadora e Sra. Roselaine como secretária, para a CMPETI: Sra. Sandra Santos como
coordenadora  e  Sra.  Raquel  Cuellar  como  secretária  com  a  possibilidade  de  alteração  na
assembleia  de  fevereiro  caso  alguém  se  coloque  a  disposição.  Pauta  4.  Informações  das
coordenações: Sra. Marina relatou que a Secretaria de esportes enviou novos representantes
para  CEVISS  e  CMPETI,  explanou  sobre  a  apresentação  da  Diretoria  de  ensino  no  GT  da
aprendizagem  que  não  gerou  encaminhamentos  e  para  fevereiro  ficou  acordado  a
apresentação  da  SEDUC.  Sra.  Raquel  chamou  a  atenção  sobre  os  alunos  solicitarem
transferência de horário e o Estado não ter dados se os adolescentes estão indo para um
trabalho protegido ou um trabalho informal.  Sra.  Raquel  colocou que na sub comissão da
CEVISS está sendo observada a ausência de representantes da saúde e que na última reunião
foram estudados  os  dados  oriundos  dos  CREAS  (ZN e  ZL)  em  relação  ao  atendimento  de
violência sexual de janeiro a outubro de 2020, foram solicitados outros dados e ainda estamos
no aguardo. Em 13 de janeiro/2021 foi realizada reunião com a diretoria do CMDCA sobre o
fluxo de atendimento as vítimas de violência sexual estabelecido pela saúde e foram tirados
alguns encaminhamentos visando melhor desempenho para o ano de 2021. A próxima reunião
da sub comissão da CEVISS está agendada para 27 de janeiro as 9 horas. Outro informe é sobre
a questão do IML pois ainda não tivemos devolutiva quanto aos encaminhamentos feitos. Sra.
Raquel questionou a SEPACOM na pessoa da Sra. Tais sobre o andamento do curso do Sedes
Sapientes e a Sra. Tais informou que ainda não temos devolutiva e a liberação financeira do
fundo está parada frente a troca dos componentes do CMDCA. Sra. Tais informa que ainda está
trabalhando  com  a  perspectiva  de  acontecer  ainda  em  março  e  sugere  como
ENCAMINHAMENTO que as tratativas para a realização do curso sejam iniciadas.  Ainda como
encaminhamento sobre o IML o Conselheiro Tutelar Raphael, solicita nova reiteração. Pauta 5:
Assuntos  Gerais: Conselheira  Tutelar  Daniella  Croce solicitou informações sobre o fluxo de
abordagem do trabalho infantil referente aos que são de outro município, Sra. Marina fez uma
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explanação em nome da gestão do PETI e informou também que existe uma data agendada
para fevereiro entre gestão do PETI e Conselhos.  Sra. Raquel acrescentou que as articulações
estão sendo realizadas, mas que com a morosidade as situações estão cada vez mais intensas e
para 2021 a proposta é intensificar os diálogos. Divulgação do nº 153 para os casos de crianças
e adolescentes nas vias públicas. Todos foram convidados a participar da página das comissões
no face book e chamados para registrar a foto da reunião do dia 21/01/2021

          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

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO ORDINÁRIA

21/01/2021

Daniela Tineo Oliveira Setur 

Margarett soares Seds

Rosemeiry de Lima Nemetz SMS - SEVREST
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Caio dos Santos do Nascimento Suplente

Vanessa Mezzette da Costa Nobrega CIEE

Marina Carvalho Perez Peña SEDS

Thascyane Falcão Fundação Settaport

Luiz Fernando Carvalho de Souza Seseg

Tatiana Derbedrossian Conselho Tutelar Centro

Elisangela Xavier Moura Educação

Raquel Rolemberg Souza A.I.G Gota de Leite

Sandra Santos Gabinete Vereador Cacá Teixeira

Edmir Santos Nascimento Pastoral do Menor - Diocese de Santos

Roselaine Florencio da Gama FMCAS

Etienne F. S. Lopes Serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes 

Luiz Otávio Galvão de Barros CMDCA

Virgīnia Maria Mendes de Jesus Lima Seduc CMPETI 

72

73

74


