
(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 dezessete dias
do mês de Outubro 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
(17/09/2013). Após leitura a mesma foi aprovada. Item 2 – Discussão sobre a
implementação do Projeto de sensibilização sobre o trabalho infantil. Sra.
Rose comunica que uma das ações frente ao projeto de sensibilização é o
fortalecimento  da  CM-PETI  que  necessita  articular  a  rede  propiciando  uma
pauta  mais  atrativa  e  mais  informativa  acerca  das  questões sobre  trabalho
infantil. Frente a isso foi feito um convite para o Sr. Sergio Silva do SENAC SP
e membro do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil,
para que o mesmo viesse nesta assembleia expor o trabalho da rede de modo
a agregar mais conteúdo a esse momento em que a comissão se encontra.
Dada  apresentação  feita  pela  Sra.  Vanessa  Rodrigues  do  convidado  em
questão,  o  mesmo  iniciou  a  explanação  do  conteúdo  preparado  para
assembleia. Sr. Sergio Silva apresentou os passos do Fórum Paulista desde
sua criação até os momentos atuais  destacando as  parcerias  intersetoriais.
Ressaltou que os dados do último censo do IBGE mostra que embora tenha
diminuído o número de crianças em situação de TI houve um aumento de 50%
na faixa etária de 10 a 13 anos,  que antes era menor.  Isso comprova que
apesar  da  diminuição  dos  casos,  os  que  vêm  sendo  detectados  são  de
crianças cada vez mais novas.  Dessa forma explica  que o TI  tem que ser
encarado  como  um  problema  dinamicamente  complexo,  precisando  ser
analisado sob a ótica da causa e efeito de cada ação frente ao atual momento
de consumismo da sociedade e a essa geração que cresce nesse período.
Prosseguiu dizendo da importância dos grupos temáticos, da criação de um
fórum regional em vista da proximidade das cidades da baixada santista e sua
grande circulação de pessoas inclusive das crianças e adolescentes vitimas de
TI. Trouxe uma reflexão acerca da discussão da criação de estratégias para
garantir  a  erradicação  do  TI  e  garantir  o  direito  do  jovem  trabalhador.
Acrescentou nesse ponto que a principal função da comissão é não concordar
em  hipótese  alguma  com  a  situação  de  TI  e  dado  isso  ter  autonomia  de
decisão nas ações estratégicas. Quem quiser colaborar tem que querer mudar
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essa  situação  independente  do  seu  histórico  de  vida.  Trouxe  também  a
importância da coletividade, da costura dinâmica dos serviços postos na rede,
pois é preciso ter uma conexão, pois para que a rede funcione ela precisa estar
em  movimento,  fazendo  a  informação  circular.  Falou  também  sobre  a
necessidade  da  multiliderança,  de  um  colegiado  atuante  e  descentralizado
propiciando assim o dinamismo das ações. Finalizou colocando que para todo
início de projeto é preciso definir quais são os atores, ter um diagnóstico local
uma agenda pública dos encontros, reuniões e ações. Embora tudo isso seja
fácil de expor é difícil de colocar em pratica. Em todos os grupos sobre trabalho
infantil, sejam comissões ou fóruns, sempre há um esvaziamento de tempos
em tempos  e  àqueles  que  sobrevivem a  essa  baixa  resta  a  difícil  arte  de
sensibilizar  novamente.  Então  o  desanimo  existe,  mas  o  sentimento  de
mudança persiste. E assim o Sr. Sergio Silva finaliza sua fala. A Sra. Rose
Mary agradece a presença do economista que se coloca a inteira disposição da
comissão no que precisar e já deixa expresso o convite para a participação dos
membros  da comissão  nas reuniões mensais  do  Fórum Paulista.  Item 3  –
Relatos  do Gestor.  Não houve.  Item 4  –  Assuntos  Gerais.  A Sra.  Maria
Helena do Senac Santos,  agradece o convite  para participar  da AGO e se
coloca a disposição dos presentes para possíveis parcerias deixando seu email
para  contato  (maria.hantunes@sp.senac.br).  Sra.  Rose  informa  que  haverá
uma reunião do grupo de discussão para dar continuidade a implantação das
ações do projeto de sensibilização sobre o TI provavelmente dia 30 ou 31 de
outubro. Todos serão avisados antecipadamente e ressalta a importância da
presença  de  todos.  Explica  também  que  em  virtude  de  seus  inúmeros
compromissos  será  necessário  mudar  a  data  da  próxima AGO para  19  de
novembro, terça-feira. Todos os presentes concordam e assim não havendo
mais 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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