
(Decreto Municipal nº 3918 de 29 de maio de 2002)

Ata  da  Assembleia  Geral  Ordinária  da Comissão  Municipal  de  Prevenção  e
Erradicação do Trabalho Infantil de Santos – CM-PETI. Aos  dezessetes dias do
mês de Abril de dois e treze às nove horas na Casa de Participação Comunitária,
situada a  Avenida Rei  Alberto  I,  nº  119  –  Ponta  da Praia  –  Santos  –  SP,  com a
presença dos integrantes da comissão, cujas assinaturas constam na lista em anexo
que faz parte integrante desta ata. Em segunda chamada, a Sra. Rose Mary M. C.
Azevedo, coordenadora, cumprimenta a todos e passa para o Item 1 – Apreciação e
deliberação da ata da assembleia anterior  (21/03/2013).  Após a leitura da mesma,
colocou-se  em votação,  sendo  aprovada.  Item 2 –  Apresentação  e  conclusão  da
elaboração  do  projeto  referente  ao Dia  Nacional  de  Mobilização  de  Prevenção  e
Combate  ao  Trabalho  Infantil.  Sra.  Vanessa  Rodrigues,  apresenta  as  sugestões
oriundas  da  reunião  realizada  para  elaboração  do  projeto.  Ficou  determinado,
mediante aprovação da comissão, elaborar materiais de divulgação e educativo a ser
utilizado em campanhas e capacitações. Os materiais são: Banner, folder, vídeo de até
5 minutos, comercial em TV e radio. Sra. Luci Freitas destaca a importância de ser
produzido material institucional. Dando sequencia, Sra. Vanessa expõem que para o
dia 12 de junho o material  não conseguirá ficar  pronto,  mas poderá ser feito uma
prévia de todo o processo de capacitação e divulgação planejada por esta comissão.
As capacitações serão realizadas por membros da própria comissão e ofertadas aos
profissionais da educação, saúde, segurança e assistência social. Para o dia alusivo
ficou proposto uma audiência pública. Sra. Elizabeth fala que não conseguiu agendar
uma  data  com  o  vereador  Carlos  Teixeira.  Sr.  Carlos  Alberto  Ono,  assessor
parlamentar do vereador Sadao Nakai solicitou que encaminhassem um ofício pedindo
a reserva do espaço sugerindo a data prevista e datas alternativas, que ele mesmo iria
intermediar essa solicitação. A organização deste evento será discutida na próxima
AGO,  ficando  para  decidir  cerimonial  e  palestrantes.  Item  3 –  Indicação  de
Conselheiros para compor o Comite Pró-ODM. Sra. Rose Mary M. C. Azevedo informa
que é preciso uma pessoa da comissão compor o comitê. As reuniões estão previstas
para retornar  em maio  e é preciso  eleger  um representante.  Em virtude de haver
poucos presentes na AGO, ficou para a próxima reunião definir  um representante.
Item 4 – Relatos do Gestor. Não houve. Item 5 – Assuntos Gerais. A Sra. Rose Mary
pergunta aos presentes se alguém tem algo a expor. Não havendo manifestações e
sem mais  assuntos  a  tratar,  a  assembleia  foi  encerrada  pela  coordenadora,  e  eu
Vanessa Rodrigues, lavrei a presente ata, a qual se apresenta assinada por mim e
pela coordenadora, Sra. Rose Mary M. C. Azevedo.

Rose Mary M. C. Azevedo Vanessa Rodrigues

  Coordenadora CM-PETI               Secretária CM-PETI 
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