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

Erradicação de Trabalho Infantil do Município de Santos – CM-PETI. Ao vigésimo 2 

quarto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, na Casa de 3 

Participação Comunitária, localizada na Rua XV de novembro, nº 183, 4 

Centro/Santos, com a presença dos integrantes da Comissão, cujas assinaturas constam 5 

em lista de presença que faz parte desta ata. Pauta 01. Leitura e Aprovação da Ata 6 

anterior. A ata foi corrigida e aprovada. Pauta 02. Apresentação dos dados do Serviço 7 

Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes/ASPPE mês de 8 

outubro. Sra. Raquel informou os seguintes dados, foram: Abordados: 27 de Santos, 32 9 

de São Vicente, 10 do Guarujá, 01 Caçapava. Abordagens: 56 de Santos, 73 de São 10 

Vicente, 11 de Guarujá, 01 Caçapava. Sra. Claudia Diegues – Coordenadora da CMPETI 11 

ressaltou a importância de observarmos o aumento das situações de trabalho infantil por 12 

conta das festas de final de ano. A Conselheira Tutelar Rose, da Zona Central informou 13 

que havia visto na região do Gonzaga um homem jovem recolhendo o brinquedo que uma 14 

criança havia ganhado de um munícipe. Pontuou que a cena sinalizava uma situação 15 

bastante “duvidosa”. Sra. Raquel comunicou que no ano de 2016 foi aberto um inquérito 16 

policial na Delegacia da Mulher de Santos, o qual apontava como um suposto aliciador 17 

um homem jovem, que também permanecia na região do Gonzaga. No entanto, as 18 

investigações não tiveram conclusão e o suspeito novamente voltou a ser visto abordando 19 

as crianças e adolescentes daquela região. Sr. Marcio – representante da Guarda 20 

Municipal informou que em breve a Prefeitura irá realizar o link com as câmeras dos 21 

comércios e prédios para auxiliar no momento de responsabilização e/ou apuração dos 22 

fatos. Pauta 03. Apresentação das Ações Temáticas realizadas pela SEDUC. Sra. Ana 23 

explicou a parceria estabelecida através da Sra. Marina Penteado, técnica de referência 24 

do PETI em 2015, a qual foi bastante significativa. Pontuou que a parceria acabou se 25 

perdendo com a saída da referida técnica, porém colocou a SEDUC a inteira disposição 26 

para a retomada das atividades e propostas em conjunto.  Ana informou que as escolas 27 

municipais abordam a temática do trabalho infantil na grade curricular. Relembrou 28 

também o Seminário de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil que ocorreu no ano 29 

de 2015 na Faculdade Santa Cecília.  Sra. Raquel complementou informando a plenária 30 

sobre o envolvimento da SEDUC, que resultou em um concurso de desenho com os 31 

alunos da rede de ensino, destacando que ações como essa são necessárias e indica 32 

como uma boa prática que deve ser permanente. Sra. Luci Freitas – Colaboradora 33 

enfatizou a importância da junção entre Poder Público e ONG’S no que se refere à 34 

prevenção e erradicação do trabalho infantil. Sra. Claudia Diegues mencionou as rodas de 35 
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conversas realizadas em algumas escolas com a participação da educadora Cristiane. 36 

Encaminhamentos: 1) A técnica de referência do PETI Sra. Maria Clara entrará em 37 

contato com a SEPROJE para a construção de propostas para o ano de 2019 junto com a 38 

SEDUC. 2) Sra. Claudia Diegues verificará com a educadora Cristiane para saber como 39 

ficou o encaminhamento do concurso de capa de caderno para os alunos. Sra. Ana Lucia 40 

Rezende – Representante da Secretaria de Cultura pontou que devemos sempre priorizar 41 

as informações sobre os prejuízos do trabalho infantil. Sra. Rose Gama alertou para 42 

pensarmos no coletivo o que de fato estamos ofertando para as crianças/adolescentes e 43 

famílias e situação de trabalho infantil? Maria Clara complementou dizendo que o olhar 44 

para essa violação deve estar pautado nestes dois aspectos. Sra. Livia Rother – Chefe da 45 

Proteção Social de Média Complexidade – SEDS, apontou que está sendo construído um 46 

fluxo para as situações de trabalho infantil que forem identificadas pela primeira vez, a 47 

proposta consiste em estas serem acompanhadas pela Proteção Social Básica – CRAS, 48 

com o foco no trabalho preventivo. Sra. Claudia Diegues enfatizou a importância do olha 49 

diante do Poder Público ao “entrar” na vida das famílias, pois em muitos casos, após esse 50 

fato, as situações podem ficar ainda mais prejudicadas. Sra. Luci Freitas endossa sobre a 51 

liberação dos alvarás para eventos, que as fiscalizações somente ocorrem para os mais 52 

empobrecidos, deixando isento os mais ricos. Pauta 04. Audiência Pública da 53 

Aprendizagem. Sra. Claudia retomou com os presentes o combinado que havia sido 54 

acordado na reunião da CMPETI realizada em outubro. Naquela oportunidade, o coletivo 55 

avaliou a pertinência de maiores esclarecimentos acerca da mudança na legislação que 56 

irá impactar diretamente na Lei da Aprendizagem. Sendo assim, o Sr. Tarcísio – 57 

Representante do Ministério do Trabalho e Emprego de Santos, se disponibilizou em 58 

realizar um encontro junto à CMPETI para todas as entidades qualificadoras, com o foco 59 

na mudança legal. Sra. Raquel Cuellar relatou que o surgimento da audiência pública não 60 

havia saído como encaminhamento desta comissão e sim o citado acima. Sra. Ana – 61 

SEDUC comunicou que a data prevista para o encontro será em 03/11/18, no auditório da 62 

SEDUC, no horário das 08h às 13h.  Encaminhamentos: 1) A CMPETI fará o contato 63 

com o Sr. Tarcísio sobre sua disponibilidade para o referido encontro. 2) A CMPETI 64 

informará para as entidades qualificadoras as informações sobre o encontro (data 65 

confirmada, local, horário). Pauta 05. Relatos da Coordenação. Sr. Wilson – CMDCA 66 

comunicou a abertura do Edital de Chamamento Público com o prazo de inscrição até o 67 

dia 10 de dezembro, o qual possui a principal proposta: qualificação profissional para 68 

adolescentes entre 14 e 17 anos. A Coordenadora Claudia Diegues sugeriu que as 69 

entidades qualificadoras possam trazer para este espaço suas dificuldades, desafios, 70 

propostas de trabalho, para que os próximos editais estejam aliados a 71 
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realidade/diagnostico, visando contemplar o maior numero de adolescentes possível. Sra. 72 

Rose Gama enfatizou o quanto foi importante o envolvimento das crianças e adolescentes 73 

na Conferência Municipal para a construção das politicas públicas. Pauta 06.  Assuntos 74 

Gerais. Sra. Claudia Diegues sugeriu que a próxima reunião fosse realizada em conjunto 75 

com a CEVISS, a plenária aprovou. A data será dia 13/12/18, às 9horas. Pautas: 76 

Avaliação de 2018 e Planejamento de 2019. Sra. Maria Clara informou que os dados 77 

apresentados anteriormente estão inconsistentes, sendo necessária a correção, o 78 

CMDCA foi comunicado via oficio dessa situação. Encaminhamento: Na reunião do mês 79 

de janeiro/19 pauta: quais as ações serão tomadas pela CMPETI através dos dados 80 

apresentados e que serão corrigidos. Também explanou a situação de dois irmãos que 81 

realizam apresentações musicais e o Defensor Público, Sr. Thiago Sousa havia enviado o 82 

processo para o Tribunal de Justiça de SP, uma vez que a Vara da Infância de Santos não 83 

havia concedido a autorização para que os adolescentes pudessem praticar suas 84 

atividades artísticas, sendo assim o TJ SP concedeu a referida autorização. O caso foi 85 

encaminhado para a Defensoria Pública através do Conselho Tutelar da Zona Noroeste e 86 

Sr. Thiago informou que desconhecia que a família era atendida pelo CREAS ZN. Sra. 87 

Maria Clara sugeriu o envolvimento de todas as politicas públicas no que se refere às 88 

manifestações artísticas, para a construção de estratégias mais eficazes. Informou que no 89 

dia 27/11/18, haverá reunião do Conselho Gestor e convidou todas as entidades 90 

qualificadoras. A mesma ocorrerá na SEDS, às 9horas. Sra. Luci Freitas informou que 91 

estão abertas as vagas para o Projeto Guri e informou que no dia 22/11/18 haverá um 92 

evento comemorativo à Declaração Universal dos Direitos Humanos, às 14h30. 93 

Encaminhamento: 1) realização de reunião entre: SEDS, CMDCA, CMPETI, SECULT, 94 

Defensoria Pública. Sra. Maria Clara verificará a disponibilidade do Defensor Thiago e 95 

informará para os demais a data da reunião. E sem mais nada a falar encerra-se a 96 

reunião.  97 

Claudia Diegues Krawczuk    Raquel Cuellar do Nascimento 98 

Coordenadora            Secretária 99 
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