
 
(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. Ao décimo nono dia do mês de janeiro de 2 

dois mil e dezessete, às nove horas, na Casa de Participação Comunitária, localizada na Av. Rei 3 

Alberto I, n. 119 – Ponta da Praia, Santos, com a presença dos integrantes da Comissão, cujas 4 

assinaturas constam em lista de presença que faz parte desta ata. Com a palavra a Sra. Secretaria, 5 

Raquel Cuellar justifica a ausência da Sra. Coordenadora e dá início a reunião com a Pauta 01. 6 

Leitura da ata do mês anterior pela plenária. Após as correções necessárias, a ata foi aprovada por 7 

todos os presentes. Sra. Tais Aguiar, forneceu as seguintes devolutivas de assuntos pertinentes a 8 

CMPETI, foram eles: 01) A CEVISS e a CMEPTI farão ações conjuntas para a construção do 9 

Seminário sobre o Trabalho Infantil que será realizado no mês de março. Cabe apontar que a junção 10 

de ambas comissões é salutar, uma vez que a Exploração Sexual de crianças e adolescentes é 11 

considerada uma das piores formas de trabalho infantil, segundo OIT – Organização Internacional do 12 

Trabalho. 02) Será realizada uma reunião com representantes da SECOR – Secretaria de 13 

Comunicação e Resultados no dia 02/02/17, às 10h30m, com a proposta para que o Diário Oficial 14 

publique assuntos relacionados às temáticas da CEVISS e CMPETI de forma regular, bem como a 15 

divulgação dos números existentes para as denúncias e informações para os munícipes. 03) Sra. Luci 16 

Freitas – Colaboradora sugeriu que as entidades poderiam realizar ações educativas com as temática 17 

do Trabalho Infantil, sendo que o CMDCA poderia também endossar essa importância. Também 18 

ressaltou sobre a necessidade de Capacitação para todos os trabalhadores envolvidos nestas 19 

temáticas. Pauta 02. Apresentação do Calendário 2017. Aprovação do Calendário por todos os 20 

presentes. Solicitado o envio do mesmo por email, para que todos possam ter acesso. O Conselheiro 21 

Tutelar, Sr. Mario colocou a questão do funcionamento do Serviço de Abordagem Social durante o 22 

período da madrugada, pois apontou ter vivenciado diversos conflitos com os funcionários 23 

responsáveis pelo atendimento, havendo negativas aos atendimentos necessários. Solicitou a inclusão 24 

desta situação na presente ata, uma vez ter alegado que havia enviado a diferentes órgãos do SGD 25 

esta situação, porém não recebeu qualquer devolutiva até o presente momento. Sra. Luci Freitas 26 

resgatou a denúncia de um médico realizada no mês de fevereiro do ano de 2016, durante a reunião 27 

desta comissão. Pauta 03. Apresentação do Plano Municipal da Comissão de Erradicação do 28 

Trabalho.  O referido Plano foi lido entre todos os participantes e as correções foram realizadas no 29 

coletivo, juntos as sugestões que haviam sido enviadas anteriormente por email à CMPETI.  Foi 30 

avaliada a necessidade de uma reunião com a subcomissão para aprofundar as correções necessárias 31 

do plano, sendo que ficou agendada para o dia 30/01/17, às 14 horas, nesta Casa de Participação. 32 

Não houve inscrito para a Pauta de Assuntos Gerais. E sem mais nada a falar encerra-se a reunião.  33 

 34 

 35 
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