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Ata da Assembleia Geral Ordinária da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação de 1 

Trabalho Infantil do Município de Santos – CM-PETI e Comissão de Enfrentamento a 2 

Violência e Exploração Sexual - CEVISS. Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois 3 

mil e vinte um, às nove horas, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/eyd-xqux-4 

zvt, (devido às regras de isolamento social diante da pandemia da covid-19), com a 5 

presença dos integrantes da Comissão, que foram orientados a preencher formulário 6 
disponibilizado no chat, gerando a em anexo. Aprovação da ata do mês de agosto sem 7 

questionamentos, com a anuência de todos. 1ª Pauta - Devolutivas dos 8 

encaminhamentos: 1- Já foram enviados para a SEPACOM ofícios para serem 9 

encaminhados para as Secretarias de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social e 10 
aguardamos retorno. 2- Em relação a participação do Conselho Tutelar nas reuniões do 11 

fluxo da cartilha as representantes serão as conselheiras: Bianca, Letícia e Luana. 3- Será 12 

iniciada na próxima quinta feira, na subcomissão, a monitoramento do Plano Municipal da 13 

CEVISS, a Sr. ª Raquel sugeriu para que seja retomada desde o primeiro eixo, pois ano de 14 

2020, não houve avanços devido às questões da pandemia. Sr.ª Tais pergunta se na 15 

subcomissão haverá participante das representantes das Secretarias, a Sr.ª Christiane 16 
informa que será iniciado com a leitura verificação dos próximos encaminhamentos. 4- Em 17 

relação à nota de repúdio quanto à situação apresentada mês passado sobre a divulgação 18 

de situação de violação de direitos no G1, esta foi apresentada ao CMDCA, aprovada e 19 

também lida na ocasião desta assembleia. Ainda fizemos reunião com o CMDCA de 20 

Cubatão, conversamos e foram abertos em relação a essa questão, a presidente havia 21 

conversado com o Conselho Tutelar, mas não deram andamento, nos solicitaram nossa 22 

nota de repúdio para apresentar na assembleia do CMDCA,  e vão  ratificar ao Ministério 23 

Publico de Cubatão, também irão encaminhar aos Conselhos Estadual dos Direitos das 24 

Crianças e dos Adolescentes (CONDECA) e Conselho Federal dos Direitos das Crianças e 25 

dos Adolescentes (CONANDA) e também conversar com a ANDI Comunicação e Direitos 26 

para as devidas orientações, além de encaminhar a família para atendimento no CREAS 27 
para acolhimento e orientações jurídicas. 5- Em relação a resposta ao Ministério Público, 28 

sobre o fluxo, foi finalizado o documento por parte da CEVISS, e encaminhado para o 29 
CMDCA, fazer o envio. 6- Programação de 23 de Setembro, está confirmado a Dr.ª 30 

Verônica Teresi sobre o tráfico de meninas, recentemente saiu um gráfico sobre essa 31 

situação e pedimos ajuda a divulgação na rede, será pelo Instagram da CEVISS as 10h00 32 

dessa forma a reunião da subcomissão será excepcionalmente dia 30 de setembro as 33 

9h00. Sr.ª Ana informa que no dia 26 de setembro haverá o pelotão da saúde, “Eu acredito 34 

na Vida” iniciando na Policlínica do Campo Grande em relação do enfrentamento ao 35 

suicídio sendo uma caminhada alusiva ao dia. Sr.ª Christiane informa que no dia 25 de 36 

Setembro terá a live com Dr.ª Luciana Cescon que é especialista no tema suicídio para 37 
falar sobre “O suicídio no Contexto da Violência Sexual Infantojuvenil”. 7- Em relação às 38 

escolas estaduais e particulares o NIA-CA/COJUV apresentou o Gibi a CME e nos 39 

colocamos a disposição para auxílio e disposição do material.  Sr.ª Tais trás a preocupação 40 

em relação aos GIBIS, pois estão solicitando os mesmos para conhecimento e não 41 

apresentando projetos, a Conselheira Tutelar Tatiana Branco foi esclarecido que desde o 42 

lançamento os gibis se encontram a disposição dos Conselhos Tutelares. A coordenadora 43 

expôs a situação delicada da retomada das atividades escolares. A Sr.ª Sandra traz que 44 

alguns gibis foram distribuídos na câmara por alguém da Secretaria de Cultura e a Sr.ª Tais  45 

questiona de que forma os Gibis estão sendo distribuídos e que os mesmos estão sendo 46 

distribuídos inclusive em pontos de ônibus. Gostaria de saber se houve outra edição e 47 
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fonte. A Sr.ª Christiane informa que somente tem a informação sobre os gibis que estão na 48 

SEPACOM, e a retirada é feita de acordo com o que foi publicado em diário Oficial, 49 

contendo a quantidade, a instituição e com assinatura de quem retira os gibis. Informa 50 

também que a mesma retirou uma parte para levar para ações da COJUV/NIA-CA nas 51 

escolas, inclusive do Caruara. Lembra que existe uma parceria entre COJUV e os Grêmios 52 

Estudantis e Rotary Clube, com os Gibis: Projeto de Prevenção: “Geração Consciente” com 53 

divulgação e premiação dos alunos gremistas. Sr.ª Raquel Rolemberg, cita que a  respeito 54 

do Gibi requereu os mesmos, mas por conta do aumento da demanda, muitos casos 55 

complexos, que necessitam ser priorizados neste momento optou por não busca-los, assim 56 

como outras instituições. Sr.ª Sandra solicita o controle do montante destinado ao Plano de 57 

Ação (dez mil). Srª Raquel aponta que, ainda que os Gibis tenham fontes diferentes de 58 
financiamento, a retirada do material deve seguir a pactuação do Plano de Ação. 3ª Pauta - 59 

Na programação de Outubro fizemos uma reunião da subcomissão e tivemos boas 60 

sugestões, decidimos fazer parceria com a COJUV e pensamos em fazer um evento na 61 

Vila Criativa da Vila Progresso, da Vila Nova em parceria com a Tia Miranda, que tem um 62 

projeto com crianças e adolescentes na região do Mercado Municipal. Fizemos reunião 63 

com o Coordenador das vilas criativas o Sr.Trevisan e fechamos a Vila Nova e Morro Vila 64 

Progresso. Após contatar a Tia Miranda combinamos de levar 50 crianças para dentro do 65 

espaço. Fizemos reunião com a Tia Egle e iremos atender 50 crianças com lanchinho, 66 

maquiagem artística, balão e corte de cabelo (Alex Mãos de Tesouras). Também haverá 67 

uma live com a Sr.ª Camila Genaro dia 05 de outubro às 18h30, pelo Instagram dela que 68 

tem grande alcance com as crianças. Veremos se a SENUTRE consegue fornecer o lanche 69 
das crianças. 4ª Pauta – Ficou definido para as datas alusivas a Setembro que no dia 70 

23/09/21 a Drª Verônica Teresi vai falar sobre “O tráfico de mulheres e meninas pelo no 71 

Instagram da CEVISS e no mesmo perfil do Instagram no dia 25/09/21, a Mestra e 72 

Psicóloga Luciana Cescon estará abordando tema: Dialogando Sobre o Suicídio no 73 
Contexto da violência sexual. 5ª Pauta – Relatos do COMMULHER: Não houve tempo 74 

hábil para os relatos, ficando para próxima assembleia. 6ª Pauta- Assuntos Gerais: 75 

Estaremos enquanto COJUV e NIA-CA participando de uma ação na UME Judoca Ricardo 76 

Sampaio e estaremos trabalho o GIBI Ser Criança é a Melhor Parte da Vida! Informamos 77 

ainda que estamos com ações de prevenção na UME no Jardim São Manoel. Ação da 78 

COJUV, dia 21 de setembro as 19h, sobre a prevenção ao suicídio. Sr.ª Raquel pergunta 79 

sobre alguma devolutiva do Ministério Público sobre o IML, sem resposta, a coordenadora 80 

da CEVISS, informa que foi enviado novo documento ao CMDCA para oficiar ao órgão. Sr.ª 81 

Tais aponta que a questão do IML é muito maior que documento, pois já foram feitos vários 82 

documentos, há várias mobilizações junto ao governo do Estado, que está bem difícil, 83 

precisamos saber a posição do Ministério Público. Sr.ª Ana também aponta que a 84 

Secretaria de Saúde tem sido prejudicado pela demora nas declarações de óbito e que 85 

também fizeram vários movimentos, sem retorno. Sr.ª Sandra acredita que deve haver um 86 

movimento da – Agencia Metropolitana da Baixada Santista- AGEM que tem os nove 87 

prefeitos da região. Sr.ª Tais traz uma reflexão para que as reuniões pudessem ser 88 

separadas CEVISS E CMPETI, sugere que seja avaliado no próximo encontro. 89 
Encaminhamentos: 1 Verificar quem recebeu os Gibis e qual a quantidade recebida pela 90 

SEPACOM. 2- Verificar quantos Gibis foram retirados mediante a apresentação do Plano 91 

de Ação, conforme pactuado na reunião da CEVISS. 3-. Encaminhar a nota de repúdio ao 92 

CMDCA de Cubatão e ao Ministério Público.  93 
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         Christiane C. Andréa                              Susana Souza do Rosário Nascimento    97 

      Coordenadora da CEVISS                                          Secretária da CEVISS  98 
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Lista de presença da Reunião Ordinária da CEVISS - Setembro 

NOME CARGO/FUNÇÃO SECRETARIA 

Daniela Tineo Guia de Turismo SEECTUR 

Susana Souza do 
Rosário Nascimento Assistente Social SEDS 

Marina Carvalho 
Perez Peña  Assistente Social 

Seds (não estou nessa 
representatividade na CEVISS) 

Letícia Figueired Conselheira Tutelar CTZN 

Raquel Cuellar  

Coordenação do Serviço 
Especializado de Abordagem 
Social  ASPPE 

Tatiana 
Derbedrossian Conselheira Tutelar do Centro Conselho Tutelar Zona Central 

Simone Feitoza Silva 
Granero 

PEB I/ Apoio Pedagógico 
Seja SEDUC 

Tânia Aparecida 
Santiago Analista de Qualidade de Vida SENAI 

Etienne Fontes 
Soares Lopes Assistente Social 

SEDS pelo Serviço de Abordagem 
Social a Crianças e Adolescentes  

Sandra Regina dos 
Santos Servidora Pública Gab. Vereador Caca Teixeira 

Felipe Silva do 
Nascimento Assistente de Projetos CAMPS 

Clecia Franco  Assistente Social  Cruzadas  

Tais Aguiar 
Chefe de seção da 
SEPACOM SEGOV 

Luiz Fernando 
Carvalho de Souza  Guarda civil municipal  SESEG 

Luana De Maria Conselheira Tutelar Conselho Tutelar 

Aurora Fernandez 
Rodriguez Assistente social  

Aposentada 
IPREVSANTOS/FORTSUAS Baixada 
Santista  

Clecia Franco  Assistente Social  Cruzadas das Senhoras Católicas  

Caio dos Santos do 
Nascimento Oficial de Administração SEMES 

 


