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1 Ata da Assembleia Geral Ordinária da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação de Trabalho 
2 Infantil do Município de Santos – CM-PETI e Comissão de Enfrentamento a Violência e Exploração 
3 Sexual - CEVISS. Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às nove horas e onze 
4 minutos, no 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 integrantes da Comissão, 
6 que foram orientados a preencher formulário disponibilizado no chat, gerando a em lista em 
7 anexo. A Srª Christiane Andréa Coordenadora da CEVISS inicia a Assembleia Ordinária da CEVISS, 
8 cumprimenta a todos e pergunta se os participantes fizeram a leitura e se tem alguma colocação 
9 para fazer e se poderiam aprovar as atas de maio e junho. Srª Rose coloca que na ata de maio 
10 destacar a necessidade de fazer um trabalho conjunto com as notificações com a Atenção Básica, 
11 sobre o trabalho infantil. E ata de junho solicitou o Gibi e ainda não receberam. A coordenadora 
12 esclareceu que não possui autorização de distribuir o material digitalizado, uma vez que isto não 
13 foi disponibilizado de forma oficial. Sr. ª Rose ainda indaga se tinha sido enviado os pontos a serem 
14 encaminhados para a discussão com as questões a serem respondidos ao MP. Pauta 1- ATAS de 

15 maio e junho aprovadas. Pauta 2 - Não há devolutivas de encaminhamentos. Sr.ª Claudia Diegues 
16 representante do CMDCA, informou que houve uma reunião da Comissão de Estudos e Sugestão 
17 de Cooperação para o Enfrentamento a Violência Sexual, realizado pelo judiciário, que foi enviado 
18 oficio 78/2021 em 30 de abril/2021 com as indicações dos nomes dos Conselheiros de direitos e 
19 representantes da CEVISS Sra. Flávia Rios e Sra. Raquel Cuellar, mas não foram oficializadas da 
20 reunião pelo judiciário, devido a uma falha inesperada. O Sr. Edmir esclarece as falhas e informa 
21 que será enviado novo ofício indicando a Sr.ª Christiane uma vez que é coordenadora da CEVISS, 
22 técnica do NIA-CA e represente da COJUV. Após apresentação do novo coordenador da CMPETI, o 
23 Sr. Claudio a Sr. ª Christiane apontou a necessidade de nova organização das reuniões por conta da 
24 mudança da plataforma Gloogle Meet (gratuito) ter a duração de apenas uma hora.   Então se 
25 pensou em dividir a reunião com tempo estabelecido para discussão de cada comissão. Sr. ª Sandra 
26 informou que manterá a estrutura da plataforma Meet para as Assembleias. O Sr. Edmir solicita 
27 que cada comissão envie ofício e justificando a necessidade da plataforma para as reuniões. Ficou 
28 estabelecido uma hora e meia para cada comissão, embora haja assuntos congruentes tentar ser 
29 mais objetivos. (1 Encaminhamento) Pauta 3- Foi feita a leitura do Relatório das Ações Alusivas ao 
30 dia 18 de Maio que se encontra em anexo. Não foram listadas por ambas as comissões, que as 
31 ações internas das Entidades Subvencionadas e pontuaram a ausência dos profissionais da rede de 

32 atendimento. Informe: Encaminhamento da Roda de Conversa sobre a sugestão de Circulo 
33 Restaurativo entre Delegacia de Defesa das Mulheres e Conselhos Tutelares teve 
34 encaminhamento, mais detalhes na próxima assembleia. Pauta 5 – Relatos do COMMULHER: Foi 
35 muito discutido a respeito das adolescentes que por falta de absorventes, não frequentam as 
36 escolas em dias que se encontram menstruadas. E estão pensando em fazer algum tipo de 
37 mobilização. Foi informado que tem vereadores se mobilizando e está tramitando algum 
38 documento do Estado para que isto entre como item no material escolar. Também foi citado que 
39 há um projeto de Lei de uma vereadora de Santos, mas não souberam dar mais detalhes. 
40 Encaminhamento 2: Levar essa discussão ao CMDCA. Sr Felipe faz parte do CMJ e sugere que esse 
41 encaminhamento também seja feito ao CMJ, mobilizar não só para agasalhos. Foi colocado que 
42 deveria ser uma campanha permanente se tornar uma política pública. O COMMULHER está com a 
43 proposta de mapear os dados de violência no Instituto da Mulher. Foi sugerido que posteriormente 
44 a CEVISS poderia se interar desses dados se estiver no recorte de crianças e adolescentes. Foi 
45 solicitado ao SEVIEP anteriormente e não se obteve retorno.  Sr.ª Ana Rosa informa que em 
46 novembro terá o boletim epidemiológico das doenças e agravos dos anos de 2016 a 2020 e será 
47 disponibilizado na página da Prefeitura. Informa sobre as formações da ficha de notificação para a 

https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt


(Decreto Municipal nº 3918 de 29 de maio de 2002) 
 

 

48 SEDUC e  que dobrou o volume de notificações do trabalho infantil  enviadas pela Equipe de



COMISSÃO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL DE SANTOS 

CEVISS 

Decreto nº. 3.765 de 30 de Julho de 2001 

 

 

 

49 Abordagem. Sr.ª Ana gostaria de saber se foi ou será feita alguma ação no posto de combustível do 

50 Jardim Piratininga para inibir esse trabalho. Informa que ainda estão previstas duas ações para 
51 agosto, com os profissionais do NASF e os Residentes que fazem trabalho na saúde e SECREST, e 
52 Agentes Comunitários e mobilização do PETI com os profissionais da SEVIEP e também com a Rede 
53 Sementeira. Quanto à programação para as Upas alegou que a saúde vai ficar um pouco mais para 
54 o final do ano, devido ao volume de trabalho por conta da COVID 19, porém sempre manda e-mail 
55 com as orientações. Também aponta que gostaria de conversar sobre a ficha com os Conselheiros 
56 Tutelares. A Sr.ª Tatiana presenciou o preenchimento da ficha na UPA de uma maneira não muito 
57 boa e combinaram de conversarem em particular. Srª Christiane alerta sobre a importância de se 
58 trabalhar com a saúde o preenchimento da ficha, o acolhimento e a sensibilização como foi feito 
59 com as orientadoras. Em relação ao boletim epidemiológico foi informado que apresentará dados 
60 por bairros, gêneros e foi disponibilizado no chat o link do boletim existente. Sr.ª Sandra solicita 
61 que quando for realizada alguma oficina, que seja enviado convite aos Conselhos Tutelares. Sr. 
62 Edmir solicita que todas as notificações sejam enviadas direto para a SEVIEP, como está sendo feito 
63 pela SEDUC. Sr.ª Marceli pontua a questão dos adolescentes do posto de gasolina e em 2007 já foi 
64 feita conversa com o posto, notificado o MPT, sem êxito, vai precisar pensar algo mais coordenado 
65 e amplo para  surtir  mais efeito, pois a  situação é preocupante. Srº Cláudio  sugere que seja 
66 comunicado ao MP, Sr.ª Marceli relata que já foi feito, mas vai confirmar. Voltando aos relatos do 
67 COMMULHER, estão com curso de mulheres da política e pede divulgação, pois há um número 
68 baixo de inscritos. Sr.ª Christiane vai divulgar no grupo da CEVISS e pede para os participantes 
69 divulgarem. Pauta 6-  Assuntos Gerais:  o CMJ  está com inscrições abertas para a semana na 
70 Juventude, pede para as entidades formadoras divulgarem, foi informado pelo Diário Oficial, Tema: 
71 Educação Cidadã, Você é a Mídia!. Por último uma profissional da Entidade das Cruzadas das 
72 Senhoras Católicas solicitou informações sobre o Gibi, o que foi esclarecido pela Coordenadora da 
73 CEVISS. Dando continuidade iniciaremos a pauta da reunião da CMPETI. Pauta 01. Aprovação das 
74 atas do mês de maio e junho do ano de 2021. As atas foram aprovadas por unanimidade. 
75 Devolutiva do encaminhamento da última assembleia, quanto a coordenação da CM-PETI, o 
76 assunto foi levado à assembleia do CMDCA e o Sr. Claudio Oliveira esboçou o interesse em assumir 
77 a coordenação desta comissão, mas tinha dúvidas se poderia assumir esta função, visto que é 
78 conselheiro do CMDCA e coordenador da câmara financeira. Como não houve nenhum empecilho, 
79 o conselheiro Claudio Oliveira é o novo coordenador da CM-PETI aprovado pelos demais 
80 conselheiros. Sr. Edmir Presidente do CMDCA vem em nome dos demais membros do conselho 
81 agradecer a disponibilidade do Sr. Claudio Oliveira em coordenar os trabalhos desta comissão, 
82 agradece também a Sr.ª Sandra Regina pelo excelente trabalho realizado nesta coordenação até a 
83 presente data, visto que a mesma deu uma alavancada nos trabalhos da CM-PETI, principalmente 
84 nas propostas plurianual da LDO através da vereança do vereador Cacá Teixeira. Sr. Claudio Oliveira 
85 agradece o acolhimento, mas esclarece que está no CMDCA como conselheiro representando a 
86 Associação Comercial de Santos, está como coordenador da Câmara financeira por ter uma 
87 formação na área Financeira, trabalha na área de responsabilidade social do grupo MSC do Brasil, 
88 tem envolvimento com alguns grupos de trabalhos como a Fundação Abrinq que está relacionada a 
89 erradicação do trabalho infantil e enfretamento à exploração sexual. Como coordenador gostaria 
90 de contar com a participação de todos, buscando o reconhecimento do trabalho a ser realizado 
91 pela comissão, agradece a oportunidade e confiança de todos. Quanto a devolutiva do Centro 
92 Público de Emprego sobre as vagas para jovem aprendiz, foi colocado que eles não oferecem vagas 
93 para a aprendizagem. Esta é uma questão que deve ser incluída no Plano PETI. Fazer com que o 
94 Centro Público de Empregos de Santos ofereça vagas para jovens na condição de aprendiz. O 
95 presidente do CMDCA colocou a necessidade de ter uma plataforma de trabalho que atenda as 
96 necessidades das reuniões, visto que os aplicativos gratuitos têm tempo limitado de operação. 
97 Neste sentido já solicitou ao DEART e Secretaria de Governo recursos para compra do aplicativo, 
98 visando atender as necessidades das reuniões. A partir da próxima reunião fica estabelecido uma
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99 hora e meia para CEVISS e uma hora e meia para CM-PETI seguindo a construção da pauta. Felipe 
100 Silva do Nascimento foi escolhido pelos membros das comissões para cuidar das redes sociais da 
101 CEVISS e CM-PETI. Sr.ª Sandra Regina apresentou o relatório das ações alusivas ao dia doze de 
102 junho realizadas durante o mês vigente. No dia 01/06/2021 às 08:30 a psicóloga Raquel Cuellar e a 
103 Assistente Social Marina Carvalho Pena iniciaram os trabalhos com uma Live tratando do tema: 
104 “Criança na rua, é responsabilidade de quem? ”. Tendo como objetivo alinhar informações, 
105 atividades de enfrentamento ao trabalho infantil e a propagação do trabalho protegido, marcando 
106 o início das atividades com o diálogo entre comerciantes da CD, Câmara de Dirigentes Lojistas e 
107 administração do Shopping Miramar, onde foram traçadas estratégias para o pedágio voltado a 
108 conscientização do combate ao trabalho infantil. No dia 10/06/2021 foi realizada a Live com o tema: 
109 “Debatendo a exploração comercial de crianças e adolescentes”, tendo como palestrante a 
110 psicóloga e mestra em educação sexual Sr.ª Elânia Francisco de Lima. Evento realizado pela COJUV, 
111 onde contou com a participação de poucos atores da rede de atendimento. Excelente palestra que 
112 deveria ter sido prestigiada por mais atores que lidam diretamente com crianças e adolescentes. 
113 No dia 11/06/2021 às 14:30 aconteceu o curso com o tema: “Ações para erradicação do trabalho 
114 infantil”. Evento realizado pela Escola do Legislativo em parceria com a SEDS, visando informar 
115 assessores parlamentares sobre o tema do trabalho infantil. Neste dia foi apresentada matéria no 
116 jornal da Tribuna 1ªedição e matéria no jornal da Record destacando a importância do combate ao 
117 Trabalho Infantil. No dia 14/06/2021 às 09:00 a psicóloga Raquel Cuellar e a Assistente Social Marina 
118 Carvalho Pena falaram da prevenção e erradicação do trabalho infantil em entrevista no Jornal 
119 Manhã da Rádio RBA Litoral. No dia 21/06/2021 às 09:00 a Assistente Social Thascy Falcão, 
120 coordenadora do programa de aprendizagem da Fundação Settaport e Alessandro Saade, 
121 superintendente executivo da ESPRO falaram sobre aprendizagem profissional no Jornal Manhã da 
122 Rádio RBA Litoral. No dia 25/06/2021 foi realizada Audiência Pública com o tema: “Aprendizagem 
123 como politica pública de combate ao trabalho infantil”. No dia 28/06/2021 às 18:00 foi realizada a 
124 Live com o tema "O combate ao trabalho infantil sob a perspectiva da questão racial", onde 
125 participaram da bancada a Psicóloga Raquel Cuellar, a Assistente Social Bárbara Weinert e 
126 Conselheira Tutelar Priscila Ribeiro. No dia 30/06/2021 foi realizada a Live com o tema: “Do 
127 trabalho infantil ao jovem aprendiz”, onde foram convidados para o bate papo a enfermeira e 
128 Fiscal de Saúde Pública SEVREST – SMS e o Sr. Claúdio Oliveira – Social Responsibility da MSC, 
129 encerrando assim as atividades mês de junho. Os eventos realizados tiveram o propósito formativo 
130 e informativo para aqueles que querem se atualizar a respeito do tema em nossa cidade. Sr.ª 
131 Sandra Regina destaca que o tema trabalho infantil divide em duas partes: Violação, que é o 
132 trabalho desprotegido e na questão da aprendizagem como uma política pública de enfrentamento 
133 ao trabalho infantil, que é o trabalho protegido. Todos os eventos estão disponibilizados na página 
134 do facebook @cmpeti.ceviss.santos. As atividades apresentadas foram extraídas do grupo coletivo 
135 que organizou as ações do mês de junho. Vale destacar que outros trabalhos ligados ao tema foram 
136 realizados pelas entidades formadoras internamente. No início deste mês Srª Ana Rosa da 
137 Vigilância epidemiológica recebeu um volume grande de notificação de Trabalho infantil de 
138 crianças residentes em Santos e São Vicente, encaminhado pela psicóloga Raquel Cuellar que 
139 trabalha com a equipe da abordagem, onde a profissional ficou bastante impressionada com várias 
140 crianças que estão trabalhando em um posto de combustível situado no bairro Jardim Piratininga. 
141 Crianças que estão lavando caminhão e passando pretinho nos pneus. Esta é uma situação 
142 decorrente, bem antiga e preocupante. Marceli (SEDS) destaca que esta situação vem ocorrendo 
143 desde o ano de 2007, onde o proprietário do Posto de combustível já foi notificado e autuado, 
144 sendo até conivente com o trabalho infantil, até o presente momento não tiveram êxito e 
145 nenhuma mudança. Será realizada uma força tarefa, um trabalho de conscientização com as 



COMISSÃO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL DE SANTOS 

CEVISS 

Decreto nº. 3.765 de 30 de Julho de 2001 
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147 rádios e população em torno para combater o trabalho infantil. Ações em paralelo em outros 

148 pontos críticos do município que será um levado ao conhecimento do Ministério Publico. Acredita- 
149 se que o MP já tenha sido notificado, o caso será averiguado. Nesta reunião foi formado um grupo 
150 para trabalhar no plano de ação de sensibilização e conscientização ao Combate ao Trabalho 
151 Infantil, onde através de pedágios serão distribuídos cartazes e lixeirinhas confeccionados com 
152 verba do CMDCA. A comissão estará fazendo pedágios para conscientizar a população. Foi formado 
153 um grupo para elaboração do Plano de Erradicação do Trabalho Infantil, onde foi disponibilizado 
154 um questionário, o plano antigo e o plano atual para apreciação das pessoas, mas foi percebido a 
155 baixa adesão na reunião inicial. O convite com a data para participar da próxima reunião para 
156 elaboração deste plano será colocado nos grupos e rede social. No dia 13/07/2021 dia dos 31 anos 
157 do Estatuto da Criança e Adolescente aconteceu uma reunião, onde o presidente do CMDCA, Sr. 
158 Edmir esteve presente juntamente com o auditor fiscal e logo será aplicada em Santos a 
159 metodologia que está sendo aplicada em Franca para conseguir viabilizar vagas para aprendizagem 
160 e incluir os adolescentes ao mercado de trabalho. Ana Rosa da SEVIEP destaca que foram 
161 realizadas oficinas relacionadas ao trabalho infantil e ao longo dos próximos meses serão 
162 agendadas outras oficinas com a rede sementeira, SEVREST, SEVIEP, UPAS e Conselheiro Tutelar. 
163 Encaminhamento 01: Encaminhar ofício ao CMDCA pedindo a estrutura quanto ao aplicativo para 
164 realização das reuniões da CEVISS e CM-PETI. 
165 Christiane C. Andréa Claudio de Oliveira 
166 Coordenadora da CEVISS Coordenador da CM PETI 
167 167 

168 Souza do R. Nascimento Nélia Meire E. de Souza 
169 Secretária da CEVISS Secretária da CM-PETI 
170 170 

171 171 

172 LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO ORDINÁRIA - 15/07/2021 

 
NOME 

REPRESENTATI VIDADE 

Ana Paula Delaporta Rocha SECOSUP - SEDUC 

Ana Rosa Platzer SEVIEP 

 

Aurora Fernandez Rodriguez 
FORTSUAS 
Baixada Santista 

Caio dos Santos do Nascimento  
SEMES 

 
 

 
Claudio de Oliveira 

ACS - 
Associação Comercial de Santos 

Christiane Andréa COJUV 

Daniella Croce CTZL 

Daniela Tineo SEECTUR 

 
Edmir Santos Nascimento 

CMDCA - 
Pastoral do Menor 
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Eloisa Veraldo Espro 



 

 

 

Felipe Silva do 
Nascimento 

 
CAMPS 

Kaio Cesar Pereira CTZNO 

Luiz Fernando Carvalho 
de Souza 

 

Seseg 

Luiz Otávio Galvão  

Marcos Costa CT 

Marceli Martins de 
Freitas 

 
SEDS 

Maria Cristina Ayres  

Nélia Meire Eleutério 
de Souza 

Fundação 
Settaport 

Raquel Cuellar Asppe 

Rosemeiry de Lima 
Nemetz 

 
SMS/ SEVREST 

 

Sandra Regina dos 
Santos 

Gabinete 
Vereador Cacá 
Teixeira 

Simone Feitoza Silva 
Granero 

 
Seduc (Eja) 

Susana Souza do 
Rosário Nascimento 

 
SEDS 

 

Talita Lima de Oliveira 
Marista Escola 
Lar Feliz 

 

Tatiana Derbedrossian 
C T Zona 
Central 
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