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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 e da Comissão 2 

de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - 3 

CEVISS. Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas, na 4 

Casa de Participação Comunitária, localizada na Rua XV de novembro, nº 183, 5 

Centro/Santos, com a presença dos integrantes da Comissão, cujas assinaturas constam 6 

em lista de presença que faz parte desta ata. Pauta 01. Leitura e Aprovação das Atas da 7 

CEVISS e CMPETI.  Realizada leitura das atas dos meses de fevereiro e março. Pauta 03. 8 

Apresentação dos dados da Secretaria de Segurança Pública - SESEG. Sr. Marco, 9 

representante da SESEG realizou a apresentação dos dados referentes à demanda de 10 

atendimento de criança e adolescente. Encaminhamentos: 1) Reunião com a SESEG 11 

sobre a aplicação do fluxo existente de encaminhamento ao Conselho Tutelar das 12 

situações que envolvem crianças e adolescentes. 2) Levantar no CMDCA o motivo pelo 13 

qual o Projeto Educação Cidadã não se transformou em política pública. 3) Na próxima 14 

reunião da comissão, a SESEG irá trazer os dados referentes ao atendimento de criança e 15 

adolescente nos seguintes períodos: até às 22 horas e após às 22 horas. 4) Incluir o tema 16 

da infância e juventude nas Capacitações ofertadas pelo Programa Novo Olhar (SEDS) 17 

para os funcionários da Segurança Pública. Pauta 02. Apresentação dos dados da 18 

Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS. Sra. Maria Clara – Técnica de 19 

Referência do PETI /SEDS, realizou a apresentação dos dados referentes à demanda do 20 

trabalho infantil identificada no município de Santos, enfatizando a importância da SEDS 21 

como articuladora das demais políticas públicas. Informou que já iniciou a Capacitação dos 22 

trabalhadores (orientadores educacionais) da Secretaria de Educação, sendo que na 23 

próxima semana serão realizados dois encontros para a continuidade. No segundo 24 

semestre a proposta estará voltada para a confecção de um material que será 25 

compartilhado com as escolas estaduais e privadas, com a finalidade de fomentar a 26 

discussão dessa temática no cotidiano do ambiente escolar. Durante a apresentação, Sra. 27 

Maria Clara informou que estão acontecendo reuniões para a discussão do Fluxo Interno 28 

de Atendimento dos casos de Trabalho Infantil entre a Proteção Social Especial e Básica; 29 

que diante disso, foi proposto pela SECAFUR – Seção de Formação e será levada para a 30 

gestão a necessidade da criação de um grupo de trabalho para a construção coletiva de 31 
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um fluxo entre ambas as proteções. Também comunicou a reunião realizada com a 32 

Promotora da Infância e Juventude, Sra. Neliza  sobre a problemática do Trabalho Infantil, 33 

sendo que na próxima assembleia irá socializar maiores informações. Apresentado 34 

também os dados de casos ativos dos CREAS: CREAS Zona Leste: 24 casos ativos e 35 

CREAS ZNO: 102 casos ativos, sendo 21 casos aguardando técnico.  Encaminhamentos: 36 

1) No CMDCA provocar a proposta de evento no dia 12 de junho – Dia Internacional do 37 

Enfrentamento ao Trabalho Infantil, com a participação dos comerciantes da região. 38 

Proposta de evento com palestras e/ou mesa redonda. 2) Reunião com CMDCA, SECULT 39 

e CMPETI para tratar da construção de um documentário e/ou ação teatral com a temática 40 

do trabalho infantil e verificação da possibilidade de aporte financeiro do CMDCA. 3) Sra. 41 

Maria Clara realizará reunião entre: Proteção Social Especial, Proteção Social Básica e 42 

Cogesuas (todos os setores pertencem à SEDS) para tratar da inserção de dados na RIS – 43 

Rede de Informação Social acerca do Trabalho Infantil. A mesma irá trazer a devolutiva da 44 

reunião na próxima assembleia. 4) A CMPETI irá questionar a SEDS diante dos 21 casos 45 

de trabalho infantil que estão aguardando técnico para o início do acompanhamento no 46 

CREAS ZNO. 5) CMPETI irá indagar aos três Conselhos Tutelares sobre quais as medidas 47 

estão sendo aplicadas diante do recebimento mensal das listas enviadas pela SEDS de 48 

casos de Trabalho Infantil e demais violações identificadas pelo Serviço Especializado de 49 

Abordagem Social/ASPPE. Pauta 05. Planejamento das Ações alusivas ao dia 18 de 50 

maio. Foram realizadas as sugestões de propostas de intervenções para o dia 17 e 18 de 51 

maio. Foi criado um grupo no WhatsApp com os responsáveis da organização. 52 

Encaminhamento: 1) Após a finalização da programação, a mesma deverá ser 53 

compartilhada para a promoção da participação da rede de atendimento, munícipes e 54 

demais interessados. Pauta 06. Informes da Coordenação. Sra. Natalia trouxe para a 55 

aprovação a proposta de aumento na quantidade de confecção dos “estojos” (material de 56 

divulgação) para 1.500, visto ter financeiramente ser mais barato. A plenária aprovou a 57 

proposta. Também foi aprovado o início das assembleias para o horário das 08 horas a 58 

partir do próximo mês. E sem mais nada a falar encerra-se a reunião.  59 
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