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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 Violência e 2 

Exploração Sexual - CEVISS. Aos dezesseis  dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove 3 

horas e dez minutos, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt , (devido 4 

às regras de isolamento social diante da pandemia da covid-19), com a presença dos integrantes 5 

da Comissão, que foram orientados a preencher formulário disponibilizado no chat, gerando a 6 

em lista em anexo. Pauta 01. Apreciação e deliberação da Ata do Mês de Agosto: A leitura da 7 

ata foi dispensada, pois todos tiveram acesso e foi aprovada por unanimidade. Pauta 02. 8 

Monitoramento do Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil CMDCA:  9 

O monitoramento foi iniciado pelo Eixo do Controle, Sra. Marina informou que o Sistema de 10 

Controle e Acompanhamento da Frequência no Serviço Sócioeducatico do PETI-SISPETI que 11 

consta na ação da primeira meta, encontra-se inoperante e o que existe é o SIMPETI, no âmbito 12 

federal, que consiste em inserir as ações realizadas no município, habilitando-o a receber verba 13 

´,  porém não estamos recebendo desde 2018. Após análise da meta e ação, registrou-se o não 14 

cumprimento do item. A segunda meta,(b) após análise, também não foi cumprida e a Sra. Tais 15 

Aguiar informou sobre o grupo de estudos da alteração da lei do CMDCA, que deverá adequar a 16 

participação das comissões em reuniões da diretoria. A terceira meta (c) que diz respeito a 17 

criação de um fluxo de atendimento, também não foi cumprida, mas foram colhidas ideias para 18 

o momento de revisão do plano. A quarta meta (d) que diz respeito a criação e distribuição de 19 

cartilha com o fluxo, não foi realizada. A quinta meta (e) foi considerada parcialmente cumprida 20 

porque foram feitas reuniões de monitoramento do plano durante as assembleias da CM-PETI, 21 

foram anotadas considerações para a revisão de todas as metas e segue em anexo. Pauta 08 22 

Relatos das Coordenações: (invertida conforme combinado no início da reunião) Raquel 23 

iniciou falando sobre a nova reunião com a SEVIEP e informou que o Alex (chefe da seção) 24 

informou a possibilidade de gerar os dados de 2019. Marina informou que também conversaram 25 

sobre a cartilha do Ministério da saúde e a possibilidade de propagar aos servidores que 26 

trabalham na  ponta(direto com a população) para identificar a situação do trabalho infantil  e 27 

falaram sobre a importância da representatividade da seção nas reuniões das comissões. Sra. 28 

Marina efetuou a leitura da nota de repúdio à manifestação do presidente da república quanto 29 

ao trabalho infantil, que foi lida na assembleia do CMDCA de setembro e está disponível no 30 

portal dos conselhos. Sra Raquel convidou a todos para acessarem a página das comissões no 31 

facebook. Pauta 03 Análise dos motivos da baixa frequência escolar do programa bolsa familia: 32 

Fundamentados pela planilha disponibilizada pela secretaria de desenvolvimento social do 33 

governo do estado com dados relativos a novembro de 2019, iniciamos estudo visando a 34 

infrequência, dos alunos da rede municipal, não informada, visto que o estado está com um 35 

projeto piloto de busca ativa após pandemia. Sr. Edmir questionou a possibilidade de conseguir 36 

a lista nominal para comparar com os dados do projeto Colibri e a Sra. Marina ficou de consultar 37 

e posteriormente fazer uma reunião com o Projeto Colibri.  A Conselheira Tutelar Letícia da Zona 38 

Noroeste questionou a possibilidade de uma reunião com a SEDUC a respeito do fluxo da FICAI 39 

e a Sra. Tais informou que o fluxo da FICAI é resolução normativa do CMDCA e ficou de fazer 40 

contato com as escolas mencionadas pela conselheira para informar sobre o Colibri. Edmir 41 

https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt
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ressaltou a importância da capacitação permanente da rede com relação a FICAI. Pauta 04 – 42 

Proposta de oficinas de sensibilização com trabalhadores da rede: Proposta que surge dentro 43 

as ações estratégicas do PETI, visando retomar o diálogo sobre o trabalho infantil junto aos 44 

trabalhadores da rede sócio assistencial e após discussão na secretaria, resolveram ampliar para 45 

outros atores da rede. Edmir mencionou a necessidade de cobrar da SEDUC se no projeto 46 

politico pedágio das escolas,  contempla o ECA em suas atividades, a Sra. Marina incluiu como 47 

encaminhamento para oficiar solicitando informações. Dando continuidade a proposta das 48 

oficinas, Sra. Marina leu o relatório com o planejamento de ações estratégicas (em anexo), 49 

ressaltando o eixo” informação e mobilização” que vem de encontro com as ações da CM-PETI 50 

e mostrou o cronograma que será executado pela SEDS e convidou para as oficinas de forma 51 

remota, contando com a participação dos diversos atores da rede. Como encaminhamento será 52 

enviado por e-mail e também cada um divulgando em suas redes. Pauta 05 – Relatos do GT 53 

Sócio Aprendizagem: Em agosto aconteceu o segundo encontro onde está sendo utilizado o 54 

planejamento estratégico situacional e paramos no item de “dificuldade do acesso do 55 

adolescente em vulnerabilidade social nos programas de socio aprendizagem”. Teremos 56 

apresentação de duas entidade formadoras na próxima reunião e no mês de outubro 57 

retomamos o planejamento. Pauta 06 – Relatos sub comissão da CEVISS: Raquel Cuellar começa 58 

relatando sobre a reunião da subcomissão que aconteceu dia 09-09 as 9hs da manhã e aproveita 59 

para perguntar a Leticia da saúde se ela sabe o que aconteceu, pois não participou ninguém da 60 

saúde. Leticia coloca no chat que seria a Adriana que representaria, verificará o que aconteceu, 61 

com a chefia do PAIVAS, pois a ideia é que a Adriana fica como titular nas reuniões e ela como 62 

suplente. Raquel aproveita a presença da Leticia do PAIVAS e pede para que ela possa ver os 63 

dados que foram pedido através de oficio e que ainda não temos a reposta, se possível ela 64 

trouxesse na reunião da subcomissão ou se preferir poderia falar no particular e depois ela 65 

(Raquel) socializa nas reuniões. Dando continuidade Raquel relata sobre as alterações do TAC 66 

referente ao NIA-CA que foi o assunto da subcomissão e que trará para a assembleia depois que 67 

estiver feito as modificações propostas que serão discutidas. Aproveita para relatar que as 68 

oficinas de prevenção proposta pelo novo formato do NIA-CA, já estão sendo feita pela equipe 69 

da SEDS. Sobre as reuniões com o CONSEG, Sandra trás que já falou com eles e soube que as 70 

reuniões estavam paradas, mas as reuniões do CONSEG voltarão e eles encaixarão nas pautas. 71 

Dos encaminhamentos da subcomissão só teve um que ainda está em tratativa, que é o da 72 

reunião com a DDM, pois precisamos estar próximos, mas ainda não conseguimos agenda, pelo 73 

fato de que deva ser presencial, pois seria uma forma de se aproximar ainda mais. Raquel 74 

completa dizendo que a Roselaine secretaria da CEVISS, fez uma memória da reunião da 75 

subcomissão da CEVISS e gostaria que decidimos como proceder com ela, Sandra/COJUV e 76 

Taís/DEART, diz que apenas pode ser de conhecimento dos participantes da reunião, mas que 77 

não será disponibilizada no portal junto com a as atas oficiais. Raquel encerra os relatos da 78 

subcomissão Pauta - 7 – Devolutiva dos encaminhamentos anteriores - CEVISS: 1) Realizar um 79 

documento em conjunto entre as comissões, o CMDCA e o colegiado geral dos Conselho 80 

Tutelares, direcionado ao Ministério Público noticiando a não aplicabilidade da Lei Federal 81 

14.022/20. 2)  Oficiar novamente a Policia Técnico Cientifica, solicitando notícias sobre situação 82 
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atual do imóvel mencionado no documento recebido em 11/05/2020, sobre a mudança do IML 83 

de Santos. Solicitar: Informações acerca da aprovação do Estudo de Impacto na Vizinhança, 84 

devido a possibilidade de mudança do IML para a Rua: Doutor Bernardo Browne, 122 – Bairro 85 

Estuário. Processo nº87012/2019-79, que foi protocolizado em 13/12/2019 (informações na 86 

resposta em anexo), referente a esse assunto nada mudou, a não ser que esse processo teve 87 

sua última movimentação processual em 18/06/2020 e continua em análise.  Com discussão 88 

calorosa chegamos ao assunto que não se menciona nos documentos e que na verdade foi 89 

encaminhado até mesmo para a diretoria do CMDCA onde destaque se assim: “... Sendo assim, 90 

frente aos inúmeros relatos sobre atendimentos que ferem o princípio da “Prioridade Absoluta” 91 

de crianças e adolescentes com o advento da Lei Federal nº 14.022 de 07/07/2020 que versa 92 

sobre a formação de uma equipe itinerante para os atendimentos do IML, solicitamos a esta 93 

Promotoria, a apuração dos fatos relatados, bem como os encaminhamentos que se fizerem 94 

necessários para restabelecer o atendimento nos limites de nosso município...” Esse documento 95 

foi entregue ainda em tempo da última reunião de diretoria, mas não houve resposta, sendo 96 

assim essa comissão entende em conjunto com a assembleia que será lido este documento na 97 

assembleia ordinária do CMDCA e pediremos uma deliberação da assembleia, pois precisa se 98 

entender de uma vez por todas que estamos falando da formação de uma equipe itinerante, 99 

como prevê a lei federal para essa situação e não um local fixo. Ainda no sentido de trazer as 100 

devolutivas de outras reuniões a Raquel pergunta a Taís se a casa recebeu mais alguma resposta, 101 

pois a comissão continua sem a resposta dos dados do Conselhos Tutelares da Zona Leste e 102 

Noroeste e a Taís relata que já falou pessoalmente com eles e que não vê como se ter essa 103 

resposta, pois tem conselheiros tutelares nessa reunião das três bases presentes e eles é que 104 

precisam se manifestar, pois não consegue entender o porquê não dão pelo menos a resposta 105 

que não irão responder, mas que pelo menos não ignorasse, pois já tem várias reiterações. A 106 

Leticia Conselheira Tutelar da Zona Noroeste diz que estão com vários problemas, mas que vai 107 

verificar com o coordenador se ela pode responder esse encaminhamento e o mesmo acontece 108 

com o Marcos Conselheiro Tutelar da Zona Leste, então ficarão de ver com seus coordenadores 109 

e enviar a resposta o quanto antes. Pauta 9 Assuntos Gerais; Tais pede a palavra e diz que 110 

precisa atualizar os seguimentos das Comissão e verificar os decretos que estão defasados e as 111 

pessoas não estão nos seguimentos corretos, podem estar em uma comissão e não na outra e 112 

pede para que possamos fazer uma reunião para começar a conversar sobre isso e diz que pode 113 

ser apenas as coordenadoras, as secretarias das comissões e o Edmir quanto CMDCA, 114 

juntamente com ela que representa o DEART, pois com a lista de presença não bate os nomes. 115 

Todos citados resolvem já deixar marcado essa reunião de alteração dos seguimentos e fica em 116 

consenso no dia 08/10/2020 as 9hs. Para finalizar Tais diz que saíra uma errata para oficializar 117 

no Diário oficial do município o nome das secretarias das comissões Sandra/COJUV e 118 

Roselaine/FMCAS. Sem mais encerramos a reunião as 12:23hs. 119 
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