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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. Ao décimo sexto dia do mês de março 2 

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

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

Comissão, cujas assinaturas constam em lista de presença que faz parte desta ata. Pauta 01. 5 

Leitura e Aprovação da Ata anterior. A ata não foi realizada, não sendo possível a leitura da 6 

mesma. A Coordenadora Sra. Viviane solicitou aos participantes que colaborassem com a 7 

construção da ata e enviassem por email as considerações necessárias. Pauta 02. Elaboração 8 

do material de divulgação da CMPETI. Sra. Coordenadora informou que a ideia e ter os 9 

materiais já elaborados para que sejam distribuídos no evento em alusão ao dia 18 de maio, dia 10 

Nacional do Combate à Violência Sexual e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A 11 

proposta é que a distribuição seja realizada permeada de significado, informação e sensibilização. 12 

Sra. Luci Freitas – Colaboradora, falou da importância da junção das comissões da CMPETI e 13 

CEVISS para as ações e campanhas, que estas devem ser articuladas. Alertou também para a 14 

necessidade do conhecimento da CMPETI por parte das entidades existentes em nosso 15 

município. Sra. Coordenadora atentou a plenária para a organização para o Seminário da CMPETI16 

 que será realizado em 12 de junho de 2017 e solicitou o envio de materiais para a 17 

construção dos materiais para a divulgação. Sra. Raquel Cuellar – Coordenadora do Serviço 18 

Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em situação de rua e/ou trabalho 19 

infantil, informou que já existe um folder no qual contém a orientação para a realização de 20 

denúncias e sobre o Trabalho Infantil, o qual pode ser utilizado. Sra. Beatriz mencionou sobre a 21 

ideia de ter uma faixa explicativa que pudesse ser utilizada nos semáforos nos principais pontos 22 

da cidade. Sra. Raquel Cuellar opinou sobre a ideia mencionada, sendo muito positiva, no entanto 23 

realizou uma ressalva de que não seria adequado que essa ação fosse executada pela Equipe de 24 

Abordagem. Sra. Tais Aguiar solicitou atenção para a importância do foco nas discussões e 25 

pontuou sobre a importância da entrega dos materiais da CMPETI de forma consciente, nas datas 26 

pontuais. Foi sugerida a criação de uma subcomissão para a construção da arte gráfica dos 27 

materiais. Sra. Rejane – Chefe de Departamento da Proteção Social Especial/SEAS, disse que irá 28 

levantar a quantidade de folders que estão na SEAS, para que estes sejam utilizados no 29 

Seminário da CMPETI. Sra. Coordenadora irá resgatar a arte que foi construída para o evento em 30 

alusão ao Dia das Crianças do ano de 2016, o qual contou com material (cartaz) de divulgação e 31 

do folder anterior, sendo que estes serão enviados a todos para o conhecimento e avaliação. Sra. 32 

Tais Aguiar informou que em reunião com a SECOR, foi comunicada a possibilidade de realização 33 

de busdoor  e a disponibilidade dessa secretaria para o que for necessário. Sra. Luci, sugeriu para 34 

a Casa de Participação Comunitária a criação de um portfólio dos materiais existentes. Sra. 35 

Rejane se prontificou a encaminhar o modelo do folder para a CMPETI.  Sendo assim, ficou 36 

acordado que no dia 22/03/2017, a subcomissão estará reunida para tratar das questões 37 
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referentes aos materiais de divulgação. A respectiva reunião ocorrerá na Casa de Participação, às 38 

09horas. Sra. Tais Aguiar informou sobre a realização da Reunião com o Diretor da Agência 39 

Metropolitana da Baixada Santista – AGEM e destacou que foi discutida a possibilidade da 40 

realização de um Seminário Intermunicipal, com a participação da AGEM no que se refere a 41 

articulação e participação dos demais municípios. Também foi comunicado que sobre a retomada 42 

das reuniões da DRADS com a temática do Trabalho Infantil. Pauta 03. Apresentação do Projeto 43 

para a compra do material educativo para campanhas e seminários de enfrentamento ao 44 

Trabalho Infantil. Sra. Coordenadora informou que conversou com a Secretaria Estadual em 45 

relação a colaboração para o Seminário, com nomes de peso e sobre a disponibilidade de um dia 46 

inteiro de evento. Também comunicou que está verificando a possibilidade de um patrocínio para 47 

o brunch no seminário. O local do evento será no auditório da Receita Federal, das 09 às 17h. A 48 

proposta é de que os outros municípios também possam explanar dados em relação ao 49 

diagnóstico do Trabalho Infantil. Sra. Coordenadora comunicou que irá convidar as Secretarias 50 

Municipais de Assistência Social dos municípios da Baixada Santista e os convites serão através 51 

do CMDCA e CMAS. Pauta 04. Assuntos Gerais. Sra. Coordenadora informou que esteve no 52 

MPT e que o Sr. Rodrigo está como Coordenador. Relatou que neste encontro pontuou a 53 

importância do cumprimento das empresas em incluir os adolescentes do Decreto, visto que até o 54 

momento somente duas empresas das 23 procuraram pelo CAMPS. Não houve informação em 55 

relação às demais entidades qualificadoras no que se refere à procura das empresas. Foi 56 

solicitada ao MPT a devolutiva das medidas que foram adotadas após as reuniões realizadas ao 57 

longo do ano de 2016. Sugeriu ainda a necessidade de reunião com o novo Procurador, para a 58 

apresentação da CMPETI e sobre o andamento do que foi acordado a partir do Decreto. Sra. 59 

Coordenadora também compartilhou da dificuldade em relação à Educação, exemplificando com 60 

uma situação real de um adolescente do CAMPS. Sra. Tais Aguiar atentou para a necessidade de  61 

essas questões deverão ser discutidas e aprofundadas pelo Conselho Gestor. Neste momento, 62 

Sra. Rejane justificou que as reuniões do Conselho Gestor não ocorreram devido à greve e na 63 

data que havia sido agendada, não foi possível realizar devido a ausência do Coordenador do 64 

Conselho Gestor, Sr. Leonel Lobo; no entanto, a mesma será remarcada. Sra. Tais Aguiar 65 

realizada a sugestão para que mensalmente, os dados referentes ao Serviço Especializado de 66 

Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em situação de rua e/ou trabalho infantil, sejam 67 

apresentados na CMPETI. E sem mais nada a falar encerra-se a reunião.  68 
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