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COMISSÃO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO 

DAVIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL DE 

SANTOS 
 

CEVISS 
Decreto nº. 3.765 de 30 de Julho de 2001 

 
Decreto Municipal nº 3918 de 29 de maio 

de 2002 

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

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

Violência e Exploração Sexual - CEVISS. Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e 3 

vinte, às nove horas, na Plataforma Meet (acesso virtual) com a presença dos integrantes da 4 

Comissão, abaixo relacionados no final deste documento. Pauta 01. Apreciação e deliberação 5 

das atas dos meses de Fevereiro e Abril.  A ata de fevereiro foi aprovada e na ata de abril serão 6 

feitas algumas inserções de conteúdo para ser aprovada posteriormente. Ficou decidido que as 7 

pautas das duas comissões serão divididas por horário para que se tenha um melhor rendimento 8 

nas discussões. Pauta 02. Avaliação das ações realizadas no dia 18 de Maio. Leitura da 9 

justificativa da criação da página do FACEBOOK das duas comissões. A sra. Sandra Santos 10 

(COJUV) colocou que foi orientada pelo Sr. Murilo que seria melhor criar a página no Instagram 11 

por conta de possíveis questionamentos que pudessem surgir na mesma, mas que não é 12 

necessário passar pela aprovação da Secretaria de Comunicação.  A sra. Bianca Coimbra 13 

Conselheira Tutelar sugeriu que a página pudesse seguir o modelo da página Maio Laranja. Foi 14 

solicitada sua ajuda para a alimentar a página e de outros conselheiros também. A sra. Christiane 15 

Andréa (SEDUC) secretaria das duas comissões se colocou à disposição para auxiliar na 16 

construção da página. Sr. Edmir Santos contribui dizendo que o momento é bastante propício para 17 

a criação da página devido ao aumento das violações de direito das crianças e adolescentes em 18 

tempos de isolamento social. E que o Ministério do Trabalho sempre foi um incentivador da 19 

erradicação do trabalho infantil, inclusive repassando suas multas para o fundo. E traz uma 20 

solicitação para o retorno do grupo Gestor. A sra. Raquel Cuellar informa que as reuniões com as 21 

equipes de sócio aprendizagem estão paralisadas. Resolvemos criar um grupo de trabalho 22 

específico para dialogar as questões da sócio-aprendizagem, agendamos para o dia 22/06. 23 

Também foi destacado pela Sra. Marina a importãncia de resgatar o histórico do grupo gestor com 24 

o objetivo de realizar um compilado com dados quantitativos para ficar registrado e se ter um 25 

comparativo de anos posteriores.  Pauta 03. Devolutiva dos encaminhamentos da reunião do 26 

mês anterior. Sra. Marina fez a leitura do relatório elaborado pela DEPROS-B/SEDS que apontou 27 

que o CRAS possui 13 linhas telefônicas e que durante essa situação de pandemia teve 3.922 28 

atendimentos via telefone sendo que 1.330 já faziam parte dos acompanhamentos e 1.529 sendo 29 

demanda e deste número 70% eram de informações sobre as cestas básicas que seriam 30 

distribuídas aos alunos advindas de orientação das escolas. A íntegra deste relatório será anexada 31 

a esta ata. Sra. Bianca relatou que algumas famílias não puderam retirar o cartão Bolsa 32 

Alimentação (Lei municipal nº 3.681 de 15 de abril de 2020) por que este, somente poderia ser 33 

retirado pelos responsáveis de direito e as crianças, às vezes, não se encontram com esses 34 

responsáveis, mas com outras pessoas da família. A Supervisora da SEDUC Ana Lúcia relatou 35 
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que foi orientado pelas equipes gestoras, as famílias que não conseguiram retirar o cartão, à  36 

enviar e-mail para seduc@santos.sp.gov.br. E que toda a divulgação da entrega tanto das cestas, 37 

como do cartão foi feita pelas escolas e pelo site da prefeitura. A sra. Sandra Santos (COJUV) 38 

questiona a situação de que as famílias tenham acesso as cestas sem ter que mandar e-mail por 39 

conta das mesmas, às vezes, não terem acesso a computadores e rede de internet. Sr. Edmir 40 

Santos (CMDCA) observa que está situação realmente é complicada, mas nestes casos a escola 41 

responderia sobre a situação de entregar o cartão nas mãos de outras pessoas, que não as 42 

responsáveis de direito, devido a orientação que se apresentasse os documentos comprovatórios. 43 

Após diversas discussões sobre haver um a interlocução entre SEDUC e SEDS para solucionar o 44 

problema em questão. Ficou acertado que seriam oficiadas a SEDUC, SEDS e o sistema 45 

sociojurídico para analisar as estratégias utilizadas por esses atores no que se refere as 46 

dificuldades apresentadas. Pauta 04. Informes das Coordenações. Sra. Raquel Cuellar colocou 47 

a proposta para os participantes da reunião para a criação de uma Subcomissão da CEVISS, com 48 

a finalidade de tratar inicialmente de dois aspectos complexos: 1) Programa PAIVAS e 2) NIA – 49 

CA – Núcleo Integrado de Articulação de Atendimento a Crianças e Adolescentes. A referida 50 

proposta foi justificada pela necessidade de debruçarmos nestas questões em um outro espaço, 51 

uma vez que nas reuniões da CEVISS, não conseguimos alcançar esse objetivo. A plenária 52 

aprovou, sendo agenda a primeira reunião da Subcomissão para a data de 03/06/2020, às 09:00 53 

horas através de plataforma remota a ser escolhida e divulgada para os participantes. Contará 54 

com a participação dos seguintes atores: Marina (SEDS/ Coordenadora da CMPETI), Raquel 55 

Cuellar (Coordenadora da CEVISS),Christiane Andrea (NIA – CA), Flavia Rios (OAB), Leticia 56 

(SAÚDE), Susana Rosário e Margareth Soares (SEDS), Rose Gama (Fórum Municipal da Criança 57 

e Adolescente) e Sandra Santos (COJUV), Taís Aguiar (DEARTI) e Edmir Santos (CMDCA). Em 58 

relação a representatividade do Conselho Tutelar na subcomissão, Sra. Taís Aguiar irá articular a 59 

participação de conselheiros tutelares para a reunião. Pauta 05. Informes sobre a campanha do 60 

dia Mundial de combate ao trabalho infantil – 12 de Junho.  Foi sugerido fazer uma Live para 61 

se discutir sobre “Trabalho Infantil ainda é realidade” com o sr. Héder de Souza sociólogo da 62 

Secretária Estadual de Desenvolvimento Social e a sra. Raquel Cuellar psicóloga da 63 

Coordenadora do Serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes – 64 

ASPPE – Pesquisa, Prevenção e Educação. Pauta 06 Assuntos gerais. Sra. Marina Pena traz 65 

que leu uma postagem no facebook  vereadora Telma de Souza que trazia a informação que as  66 

duas comissões não estavam se reunindo e que não havia publicização de suas atividades.  E 67 

solicita como encaminhamento um pedido de retratação formal da vereadora em nome das 68 

comissões. Encaminhamentos da CMPETI: Ofício a SEDUC solicitando informações sobre qual 69 

é o canal divulgado às famílias com dificuldade de acesso ao Auxílio Alimentação; Ofício a SEDUC 70 

recomendando a disponibilização de linhas telefônicas para atendimento remoto às famílias com 71 

crianças e adolescentes matriculados para esclarecimento de dúvidas e orientações quanto aos 72 

benefícios e aulas à distância; Ofício a SEDS solicitando informações sobre a articulação realizada 73 
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com a política de Educação no que se refere a inclusão, atualização cadastral e análise de situações 74 

em que o responsável familiar do Cadastro Único é divergente ao que consta na matrícula escolar; 75 

Ofício a Comissão Instância de Controle Social do Bolsa Família do Conselho Municipal de 76 

Assistência Social, considerando a sua responsabilidade de realizar atividades de acompanhamento, 77 

fiscalização e avaliação da execução e operacionalização do Programa Bolsa Família em seu âmbito, 78 

em especial a operacionalização do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 79 

solicitando informações sobre a articulação realizada com a política de Educação no que se refere a 80 

inclusão, atualização cadastral e análise de situações em que o responsável familiar do Cadastro 81 

Único é divergente ao que consta na matrícula escolar;Ofício ao Conselho Municipal de Assistência 82 

Social solicitando atualização da representatividade na CMPETI;Ofício aos Conselhos Tutelares 83 

solicitando atualização da representatividade na CMPETI; Ofício ao Ministério Público solicitando 84 

informações quanto ao seu funcionamento nesse contexto de pandemia; Ofício a Vara da Infância e 85 

da Juventude solicitando informações quanto ao seu funcionamento nesse contexto de 86 

pandemia;Encaminhamentos da CEVISS: 1). Reiterar o ofício para a SEVIEP, acerca dos dados 87 

sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. O mesmo foi solicitado anterior à pandemia 88 

e não obtivemos resposta. 2). Reiterar o ofício para a Superintendência da Polícia Técnico-89 

Cientifica, sobre os dados de violência sexual contra crianças e adolescentes 3).Reiterar os 90 

Conselhos Tutelares da Zona Noroeste e Zona Central os dados das crianças/adolescentes em 91 

situação de violência sexual, residentes em Santos 4). Reiterar o ofício para a Segurança Pública 92 

diante do fechamento do IML de Santos e qual a previsão de reabertura do mesmo, visto o impacto 93 

significativo para as crianças e adolescentes em situação de violência sexual? E como está o 94 

funcionamento do IML de Praia Grande, diante da pandemia (horários de funcionamento, fluxo de 95 

atendimento). 5). Reiterar o ofício para a Saúde – Departamento responsável pela UPA, solicitando 96 

o detalhamento do atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência sexual diante 97 

da situação de pandemia. Como os casos estão chegando? Se sim, quais os encaminhamentos 98 

realizados? Quais as portas de entrada? Permanecem as mesmas contidas no Fluxo de 99 

Atendimento publicado no Diário Oficial em 31/12/2019.  100 

                Raquel Cuellar                                                                 Marina Peña 101 

 102 

          Coordenadora da CEVISS                                            Coordenadora da CMPETI 103 

       104 

 105 

Christiane Andréa  106 

Secretaria da CEVISS e CMPETI 107 

 108 

 109 
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Lista de presença: 111 

1. Ana Lucia Lopes - Secretaria de Educação de Santos - SEDUC 112 

2. Christiane Andréa - Secretaria de Educação de Santos - SEDUC  113 

3. Virginia Mendes - Secretaria de Educação de Santos - SEDUC 114 

4. Raquel Cuellar -  Coordenadora do Serviço Especializado de Abordagem Social a 115 

Crianças e Adolescentes – ASPPE  116 

5. Marina Peña - Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS 117 

6. Sandra Santos- Coordenadoria da Infância e da Juventude - COJUV  118 

7. Tais Aguiar - Departamento de Articulação - DEARTI/SEGOV 119 

8. Susana Rosário - Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS 120 

9. Roselaine Gama - Fórum Municipal da Criança e do adolescente - FMCA 121 

10.  Flávia Rios - Ordem dos Advogados do Brasil - Santos - OAB 122 

11. Miriam Blum - Secretaria de Educação de Santos - SEDUC 123 

12. Felipe Nascimento - Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social - CAMPS 124 

13. Margarett Soares - Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS 125 

14. Edmir Santos - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA 126 

15. Estela Prado - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS ZL 127 

16. Bianca Coimbra - Conselheira Tutelar - ZL  128 

17. Nelia Meire Eleutério de Souza - Fundação Settaport 129 

18.  Luiz Fernando Carvalho de Souza - SESEG 130 

19. Leticia da Silva Figueiredo – Conselheira Tutelar - ZN 131 
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