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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 e dois do mês de abril de dois mil e vinte um, 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 das atas da reunião ordinária de março de

2021 Ata aprovada por unanimidade e na sequência a Sra Sandra informou que a reunião iria

começar com os assuntos da CM-PETI e posteriormente o da CEVISS. Pauta 02 Relatos da CM-

PETI:  O ofício enviado à SEDS solicitando dados do trabalho infantil foi reiterado porém não

tivemos  resposta,  ENCAMINHAMENTO: a  Sra  Marina  técnica  do  PETI  na  SEDS  ficou  de

acompanhar o ofício e trazer a resposta. Sra. Tais da SEPACOM informou que todos os ofícios

que não obtivemos resposta foram reiterados. O próximo assunto abordado foi a retomada do

planejamento estratégico que foi elaborado ainda na gestão da Sra. Marina sendo a 1ª ação:

Articulações em andamento com SEVIEP - Sra. Ana Rosa da SEVIEP informou que uma oficina

foi realizada com a equipe da abordagem social de crianças e adolescentes e a Sra. Sandra

perguntou sobre a possibilidade de elaborar um calendário para contemplar vários segmentos.

ENCAMINHAMENTO: Sra. Ana Rosa ficou de enviar calendário com datas para as oficinas e a

Sra. Sandra irá articular com os diversos segmentos como educação, esporte, assistência etc.

Sra. Raquel relatou sobre a oficina ocorrida no início de março e a Sra.  Marina reforçou a

importância  de as  oficinas  acontecerem como uma ação contínua.  2ª ação:  Articular  com

UNISANTOS  e  UNIFESP,  a  inclusão  das  temáticas  das  comissões  nas  grades  dos  cursos

ofertados –  ENCAMINHAMENTO: Srª  Raquel  Cuellar  se  colocou  para  articular  junto  à

UNISANTOS e Sra. Christiane Andrea junto à UNIFESP e trazendo uma devolutiva em maio. 3ª

ação:  Participação  nos  CONSEG’s :  ENCAMINHAMENTO: Sra.  Sandra  informou  ter  como

articular com o CONSEG da Ponta da Praia e a Sra. Marina se propôs a fazer uma material sobre

as comissões e apresentar  a partir de maio/2021.  4ª ação: Participação nas reuniões dos

Conselhos -  Sra. Marina informou que iniciou participação na instancia de controle social do

Bolsa Família e afirma que trará as informações, sugeriu também que os integrantes da CM-

PETI assumissem a participação representando a CM-PETI para trazer as demandas pertinentes

a comissão. Após consulta à assembleia ficou combinado que a Christiane Andrea participará

do COMULHER , Sandra do Conselho do Emprego e que deixaremos como pauta permanente

para  a  inclusão  em outros  conselhos.  5ª  ação:  Reunião  Ampliada  sobre  a  Aprendizagem

Profissional – Sra. Sandra relatou que após a oficina do GT da Aprendizagem com a Dra. Eliana
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de Franca/SP, entrou em contato com a Sra Carolina coordenadora estadual da aprendizagem

na Secretaria estadual de inspeção do Trabalho e com o Sr. Paulo Rogério Auditor Fiscal de

Santos e está articulando reunião para traçar estratégias semelhantes às de Franca. Sra. Marina

relatou que iniciou tratativas com o órgão em março de 2021, porém não obteve sucesso com

a agência local.  ENCAMINHAMENTO: Agendar reunião entre CMPETI, Inspetor do Trabalho,

Técnica  no  PETI  e  demais  atores.  6ª  ação:  Planejamento  para  o  dia  12  de  junho –  ficou

estabelecido um grupo para a elaboração das ações junto com o Seminário de Aprendizagem

Profissional  composto  por:  Tânia  (SENAI),  Eloisa  (ESPRO),  Marina(PETI),  Susana  (SEDS),

Nélia(SETTAPORT), Rosangela( Judiciário), Raquel(ASPPE),Christiane(COJUV), Sandra (CM-PETI),

Tatiana(Conselho Tutelar). Por fim tivemos colocações das participantes das comissões sobre a

oficina da Dra. Eliana e sobre a audiência pública de Franca e foi feito o convite para a oficina

do GT da Aprendizagem do dia 28/04/2021 com a participação da Dra. Patrícia Sanfelici de

Porto Alegre. Pauta 03 Relatos da CEVISS- Sra. Christiane Andrea inicio sua fala agradecendo

ao grupo de trabalho que vem incansavelmente se reunindo para articular as ações do mês de

maio, na sequencia informou que o gibi sobre o combate ao abuso e exploração sexual esta em

fase de acabamento e solicitou o compartilhamento das imagens para que o coletivo pudesse

ter  ideia  do  conteúdo.  Sra.  Christiane  trouxe  a  necessidade  de  finalizarmos  o  plano  de

distribuição dos exemplares cujo número aproximado gira em torno de 2000 unidades. Várias

foram as contribuições que a Sra Christiane se prontificou a organizar para enviar ao SEPACOM

e a Sra. Raquel Cuellar atenta para a possibilidade de o gibi ser lançado também de forma

virtual,  visto que a quantidade não é suficiente para todos os equipamentos e serviços do

município.  Foi levantada a importância da distribuição manual para a rede de proteção que

está trabalhando de forma presencial e a Sra. Fernanda representante da PROVIVER informou,

como exemplo, que estão atendendo presencialmente com 35% da capacidade e que estão

fazendo entrega de 344 cestas básicas para as famílias onde poderiam ser distribuídos os gibis.

Sra. Rosangela, assistente social do judiciário sugeriu buscar parceria com a iniciativa privada

para confecção de mais exemplares. A Conselheira Tutelar Tatiana apontou a necessidade de o

gibi chegar aos serviços da rede particular. Sra. Christiane informou que o cronograma para o

mês de maio está em fase de finalização e será enviado para publicação no D.O. e solicitou

sugestões para o tema e horário da live com a Dra. Iloma no dia 18 de maio. Sra. Etiene da

ASPPE fez uma sugestão para aumentar o alcance da audiência da live, que os equipamentos se

organizem  para  estarem  reproduzindo  ao  vivo  para  os  atendidos,  porém  foi  pontuada  a

questão da pandemia e ficou a sugestão de fazer chegar a informação aos equipamentos e

lideranças. Sra. Christiane informou que foi solicitado pelo juiz Dr. Evandro dois representantes
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para participação na comissão que irá trabalhar a escuta especializada. Sra. Sandra sugeriu

Raquel Cuellar  e Flávia Rios para compor a comissão como representantes da CEVISS.  Sra.

Marina solicitou conhecer o documento enviado pelo juiz antes de enviarmos os nomes para

não gerar desconforto aos participantes do grupo que não estão apropriados do assunto. Ficou

combinado que o documento seria enviado ao e-mail dos participantes e chamaríamos uma

extraordinária para indicar os nomes. Sra. Christiane trouxe alguns informes como: Curso da

SEDES SAPIENTIAE inicia dia 3/5 com duração de três meses todas as segundas feiras com

vagas distribuídas para entidades e secretarias, dia 26/4 as 10h teremos a live pela página das

comissões  no  facebook,  com  a  Sra.  Diná  (Coordenadoria  da  Mulher),  contemplando  a

programação da CEVISS sobre o #25laranja , na tarde do dia 22/4/2021 a CEVISS irá se reunir

com o CT de Santos, CT de Praia Grande e CMDCA de Praia Grande para tratar de assuntos

afetos ao IML. Sra. Aurora do FORT SUAS pede a palavra e informa que saíram os eixos da

conferência Nacional da Assistência Social que será realizada em dezembro de 2021 e Santos já

tem a data municipal que acontecerá dia 27/08/2021 de forma virtual, e o problema está em

como realizar as pré conferências de forma virtual. Dia 27/4 as 14h terá live com a Prof. Abigail

Torres com o enfoque na participação e realização da conferência,  quanto a vacinação dos

trabalhadores que estão na linha de frente informou o início de uma campanha para garantir

essa vacinação. Raquel Cuellar informou que existe um processo aberto na prefeitura para a

vacinação dos profissionais. Sra. Sandra lembrou a questão do agendamento da reunião com o

prefeito sobre o IML ,quanto as faixas de divulgação da campanha do mês de maio precisamos

saber sobre a alteração do 0800 e se já estão aptas para serem instaladas. Sra. Christiane relata

sobre o ofício recebido da promotoria frente a provocação do relato da Sra. Raquel Rolemberg

na última assembleia onde a Dra. Nelisa questiona sobre o fluxo de atendimento as crianças e

adolescentes que será respondido. Sra. Marina questiona sobre um ofício feito em conjunto

CEVISS e CM-PETI e que foi enviado ao MP em 2020 e solicita agendamento de reunião com a

promotora  para  saber  os  desdobramentos,  quanto  a  conferência  da  assistência  sugere  a

participação  de  um  representante  das  comissões  no  grupo  organizador,  sugere  que  as

comissões façam um levantamento dos atuais representantes e por fim pede a continuidade da

proposta de alteração do decreto da CM-PETI.  Sra. Sandra pede que as colocações da Sra.

Marina sejam inseridas como encaminhamentos.  Sra. Raquel Cuellar reforça a importância da

reunião  com  a  promotora,  ficando  acordado  um  encaminhamento  para  formalizar  e  que

faremos um levantamento quanto as possíveis devolutivas do MP. Não tendo mais nenhum

assunto a tratar a reunião foi encerrada.
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Christiane Andréa                                                                        Sandra Regina dos Santos

Coordenadora da CEVISS                                                           Coordenadora da CM PETI

                                                                                                  Nélia Meire Eleutério de Souza

     Secretária da CEVISS                                                               Secretária da CM PETI

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO ORDINÁRIA

22/04/2021

Tania Aparecida Santiago SENAI 

Vanessa Mezzette da Costa Nobrega CIEE

Eloisa Veraldo Espro

Nélia Meire Eleutério de Souza Assistente social da Fundação Settaport 

Rosângela Rinaldi
Vara da Infância e Juventude da comarca 
de Santos

Susana Souza do Rosário Nascimento Seds

Marina Carvalho Perez Peña SEDS

Margarett Samara Soares Seds 

Virgínia Maria Mendes de Jesus Lima Seduc 

Caio dos Santos do Nascimento SEMES

Karina Bortolini Passarin
Centro de Integração Empresa Escola - 
CIEE - Assistente Social 

RAQUEL CUELLAR DO NASCIMENTO ASPPE 

Luciana Alves Silvestre dos Santos
Serviço Especializado de Abordagem 
Social a Crianças e Adolescentes - Asppe

Rosemeiry de Lima Nemetz SMS _ sevrest

Aurora Fernandez Rodriguez FORTSUAS Baixada Santista 

Fernanda Pró Viver

Gustavo Prado Ignácio COJUV/SEDS

Letícia Katarine Ferreira dos Santos Secretaria Municipal de Saúde

Luiz Fernando Carvalho de Souza Seseg

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

Anna Frias CAPSI tô ligado

ANA ROSA PLATZER SEVIEP

claudia rita toledo alves Seectur

Luana Carolina Itagyba De Maria Conselheira Tutelar Zona Central 

Tatiana Derbedrossian Conselho Tutelar Centro

LILIAN APARECIDA BARBOSA GARDIM SEMES 
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SANDRA REGINA DOS SANTOS GAB. VER. CACÁ TEIXEIRA

Tatiana Derbedrossian 

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