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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 nono dia do mês de outubro 2 

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

Rua XV de novembro, nº 183, Centro/Santos, com a presença dos integrantes da Comissão, 4 

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

Aprovação da Ata anterior. Não foi possível a leitura da ata anterior, pois a mesma não havia 6 

sido confeccionada. Houve a necessidade de inversão da ordem da pauta. Pauta 03. Eleição 7 

para o Cargo de Secretário da CMPETI. Sra. Raquel Cuellar foi novamente eleita para o referido 8 

cargo, tendo em vista que nenhuma pessoa manifestou o interesse. Sra. Tais Aguiar informou que 9 

a Reunião para tratar da questão do 0800 – Disque Denúncia, não ocorreu, uma vez que as duas 10 

secretarias – SEAS e Segurança Pública, conversaram e em relação a compilação dos dados, 11 

ficou acordado que o Sr. Rodrigo – COGESUAS/SEAS, após recebe-los, irá compila-los. Sra. 12 

Rejane Oliveira – Chefe do Departamento da Proteção Social Especial – comunicou os dados 13 

recebidos através da SECAD, foram eles: no período de janeiro a agosto de 2017, receberam 14 

1.121 denúncias de população adulta em situação de rua e 86 denúncias de crianças e 15 

adolescentes. Diante da expressiva presença de jovens e estudantes da Faculdade Unifesp, Sra. 16 

Rejane explicou qual o serviço que a SECAD executa no município, contextualizando os aspectos 17 

mais relevantes. Sra. Claudia Diegues, Coordenadora da CMPETI enfatiza que o trabalho do 18 

Serviço Especializado de Abordagem Social de Crianças e Adolescentes e SECAD, não possui a 19 

tarefa de “higienizar” as vias públicas de Santos. Sra. Rejane também elucidou o Fluxo de 20 

Atendimento para a população em situação de rua. Sra. Tais Aguiar solicitou a devolutiva da Carta 21 

Aberta para que esta seja divulgada nas redes sociais. Foi pontuada a necessidade de realização 22 

de Ação de Sensibilização no dia de Finados, uma vez que a mesma está presente no Plano 23 

Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. Sra. Rejane Oliveira destacou a importância de 24 

planejarmos a respectiva ação com as possibilidades reais de atuação da Equipe de Abordagem. 25 

Ficou acordado que o Sr. Leonel – Técnico de Referência do PETI/SEAS, realizará o contato com 26 

o Sr. Bento, responsável pela Administração dos cemitérios públicos. Sra. Claudia Diegues 27 

ressaltou a necessidade de começarmos a pensar e planejar outras ações para o ano de 2018, 28 

dando como exemplo: o Dia das Mães. Pauta 02. Apresentação dos dados do Serviço 29 

Especializado de Abordagem Social/ASPPE do mês de setembro. Os dados foram 30 

apresentados e Sra. Tais Aguiar solicita o encaminhamento de olharmos mais profundamente para 31 

os conteúdos que os dados apontam. Dessa maneira, foi agendada uma reunião para o dia 32 

06/11/17, no qual serão discutidas as seguintes questões: Serviço de Abordagem e interface com 33 

o Conselho Tutelar e os Territórios de maior incidência e complexidade de manifestação do 34 

Trabalho Infantil, sendo o foco as seguintes localidades: Entorno do Hotel Ibis Valongo e Entrada 35 

de Santos – Chico de Paula. Pauta 04. Interface Conselhos Tutelares e Serviço de Abordagem 36 

Social/ ASPPE. Diante da ausência dos conselheiros, exceto Sra. Rose Gama que necessitou 37 
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ausentar-se da reunião por motivos pessoais, Sra. Coordenadora da CMPETI enfatizou a 38 

importância de discutirmos mesmo sem a presença dos mesmos, dada a importância do assunto. 39 

Sra. Raquel Cuellar explicou brevemente as experiências com os Conselhos Tutelares, afirmando 40 

sobre a necessidade de reunirmos para discussão. Dessa maneira, na reunião citada acima, 41 

também serão convidadas outras politicas e órgãos que são afetas ao Trabalho Infantil, tais como: 42 

Conselho Tutelar, CET, SEAS, SESEG e SESURB. Pauta 05. Relatos da Coordenação. Sra. 43 

Claudia divulgou o evento do Destinação Criança, que será realizado no dia 26/10/17, no Teatro 44 

do SESC – Santos e disse da importância da presença de todos. Também divulgou o evento que 45 

ocorrerá no dia 27/10/17, das 08h às 13h no município do Guarujá, no qual será abordado o tema 46 

do Combate ao Trabalho Infantil. Sra. Tais Aguiar reforça a necessidade de nos debruçarmos em 47 

relação ao Decreto: 1.792/28 de julho de 1999, o qual regulamenta a lei referente a Frente de 48 

Trabalho a qual prevê um número de ______ vagas para a inclusão no mundo do trabalho. A 49 

mesma solicitou o encaminhamento de um oficio à Secretaria de Gestão acerca da informação de 50 

quais são as funções existentes e quantas pessoas estão inseridas e destes qual o público 51 

contemplado. Sra. Rejane informou que entregou ao CMDCA uma cópia do processo referente ao 52 

Edital de Chamamento Público no qual prevê 30 vagas para a inserção no Programa Jovem 53 

Aprendiz. O mesmo já foi analisado pelo setor jurídico e que não está faltando nenhum elemento 54 

para ser publicizado. Sra. Rejane também explanou sobre a importância da Lei da Frente de 55 

Trabalho e solicitou à CMPETI o envio da mesma, para que a SEAS possa estar apropriada. Sr. 56 

Edmir – Presidente do CMDCA – ressaltou que todos nós: CMDCA, CMAS, CEVISS e CMPETI, 57 

deveriam fazer a nossa “meia culpa” por não cobrar a aplicabilidade da referida lei. Sr. Leonel 58 

Lobo dá a devolutiva sobre as visitas realizadas nas entidades qualificadoras: Settaport e SENAC, 59 

sendo construído um calendário para todas serem visitadas. A entidade qualificadora NASPPE foi 60 

apresentada durante a reunião do GT de Aprendizagem.  Sra. Tais Aguiar informou que na ultima 61 

reunião do GT de Aprendizagem, o Sr. Paulo Rogério – Responsável pelo setor da Fiscalização do 62 

TEM, se comprometeu a realizar uma reunião para sensibilizar os auditores diante da proposta 63 

apresentada pela ESPRO. O grupo de estudantes mencionou a dificuldade encontrada em 64 

localizar o espaço da reunião da CMPETI, uma vez que a informação não consta no Portal dos 65 

Conselhos. E sem mais nada a falar encerra-se a reunião.  66 
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Claudia Diegues Krawczuk    Raquel Cuellar do Nascimento 71 

         Coordenadora            Secretária 72 
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