
Ata da Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil de Santos – CMPETI. Aos dezenove dias 

do mês de novembro de dois mil e nove, as nove horas nas dependências 

da Casa dos Conselhos Municipais de Santos localizada na Avenida Rei 

Alberto I, número 117 na Ponta da Praia em Santos, realizou-se a reunião 

ordinária do CM PETI, cujos membros assinaram a lista de presença que é 

parte integrante desta Ata. Com a palavra a senhora Coordenadora 

cumprimenta os presentes e coloca em pauta o item 1 – Apreciação e 

deliberação da ata de outubro. Pergunta se todos tomaram conhecimento 

do conteúdo, se está a contento para aprovação. Com anuência de todos a 

mesma foi aprovada. Sra. Luci pede a palavra lembrando que cópia desta 

ata deve ser encaminhada ao CMDCA e ao CMAS para ser socializada aos 

conselheiros como anexo da ata do conselho, pois as comissões do Peti e a 

de Enfretamento a Violência Sexual Infanto Juvenil – CEVISS são 

vinculadas ao CMDCA. Sra. Presidente concorda, dizendo que solicitará a 

chefe da Casa dos Conselhos providências neste sentido. Continua com o 

item 2 da pauta – Avaliação da Oficina de Reflexão para Subsidiar a 

Elaboração do Plano Municipal de Erradicação e Prevenção do Trabalho 

Infantil. Sra. Marly pede a palavra, fala da importância da Oficina  que 

contou com a presença de 33 (trinta e três) pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com prevenção e erradicação do trabalho infantil. Falou da 

importância da presença dos educadores do programa Escola Total da 

SEDUC  e dos demais participantes, contribuição com reflexões centradas 

nos seguintes Eixos: 1) Avanços do município  com relação às ações 

voltadas à prevenção e erradicação do trabalho infantil  em sua trajetória 

histórica. 2) Dificuldades enfrentadas no atendimento à criança e ao 

adolescente envolvidos no trabalho precoce. 3) Dificuldades na atenção às 

famílias dessas crianças e adolescentes. 4) Propostas para superação das 

dificuldades enfrentadas.  Os resultados das discussões serão 

sistematizados e apresentados na  próxima reunião da CM-PETI.Sra. Rose 

diz que a reunião foi muito rica, que a participação dos monitores da 

Jornada Ampliada foi importante, pois com certeza terão um olhar mais 

aprofundado para a criança e o adolescente, a partir deste encontro. Sra. 

Ana Lúcia corrobora com a fala da Sra. Rose dizendo ser de extrema 

importância a participação do profissional que trabalha diretamente com a 

criança e o adolescente, pois trazem relatos importantes como exemplo: o 

caso de dois irmãos que por problemas de saúde mental da mãe que não 

tem mais condições de prover suas necessidades básicas como 

alimentação, cuidados, estão se perdendo, a menina com 12 anos se 

prostituindo para comer e o menino com 10 está praticando pequenos 

furtos. O caso foi comunicado pela monitora a direção da escola que 

denunciou ao Conselho Tutelar do Centro. A monitora fala que essa 

denúncia ocorreu há meses e a situação dos irmãos nada mudou, pelo 

contrário agrava-se a cada  dia. Isso mostra a fragilidade de nossas 



políticas, não há integração dos serviços. Com certeza este caso deve ter 

sido atendido pelo Conselho Tutelar da Zona Noroeste que não fez a 

devolutiva à escola e que também não está acompanhando a situação dos 

irmãos. Encontros como estes demonstram o quanto precisamos entender 

que um serviço precisa do outro para conseguir resultado. Sr. Márcio, 

conselheiro tutelar diz que a denúncia quando chega ao Conselho, não 

chega como criança se prostituindo, trabalho infantil, exploração sexual, 

chega como evasão escolar, situação e miséria, só percebemos no estudo 

do caso, e que não existe no programa SIPIA, campo para apontarmos 

situação de trabalho, exploração, por este motivo nos registros dos 

conselhos tutelares não apontam estes motivos. Após discussão a Sra. 

Coordenadora deliberou que para a próxima reunião desta Comissão seja 

trazido pelo Conselho Tutelar, cópia impressa do Programa SIPIA, tela por 

tela, para conhecimento de todos e possível resolução do programa. 

Continua com o item 3 da pauta – Informes do Gestor – Flávia Sanmarco, 

da Secretaria de Assistência Social – SEAS, fala que está elaborando em 

conjunto com a Chefia de Departamento um instrumental mais detalhado a 

ser usado pela Equipe de Rua, para obtermos informações mais precisas 

sobre a população de Rua (crianças e adolescente) por isso convida a Sra. 

Marly e Sra. Beth a participarem da reunião de elaboração do instrumental. 

Sras. Marly e Beth aceitam ficando de acertar detalhes de horário 

posteriormente. Prossegue com o item 4 – Assuntos Gerais – Sra. Márcia 

da Pró Viver informa que a Fundação Telefônica em conjunto com a 

Secretaria de Educação de Santos, implantou o Projeto de Escola que 

consiste na doação de computadores para as escolas, o objetivo  é obter 

ação integrada entre as Organizações não Governamental(Pró Viver, 

Proeco e Poi esis) e as escolas, implantando o Sistema REDECA.  Hoje as 

16h o Presidente da Fundação Telefônica estará fazendo a entrega da sala 

móvel de computador à Escola Avelino da Paz Vieira. Sra. Marly convida  

todos a participarem dia 23p.f. as 19h na UNISANTOS da Av. Conselheiro 

Nébias,300 auditório 213, onde a Profª Dra. Eunice Teresinha Faveiro e a 

Profª Dalva Azevedo Gueiros, lançarão o Livro sobre o Perfil de Abrigos da 

cidade de São Paulo; e também dia 25p.f. haverá no mesmo local 

apresentação de TCCs com temas relevantes a nossa questão. Sra. Marly 

fala, ainda, a respeito do pedido de inscrição no CMDCA da entidade 

ESPRO – Associação de Ensino Social Profissional com sede em São 

Paulo, que desenvolve Programa de Aprendizagem Profissional,   atuando 

em Santos desde 2007 na Av. Ana Costa, 25, com Cursos de Técnicas 

Básicas Administrativas que acontecem na sede da Associação Comercio 

Varejista de Santos. O CMDCA encaminhou a CM-PETI para análise e 

parecer e após analisar a proposta fez  alguns questionamentos a ser 

respondido pela entidade para posterior  encaminhamento a comissão de 

planejamento. Sra. Rose da SEDUC informa  que as escolas Pedro 

Crescenti e  Martins Fontes também foram contempladas com o Projeto 



Futuro da Fundação Telefônica. Sra. Coordenadora informa  que recebeu 

ofício do CMDCA, indicando a Sra. Lucimar dos Santos para  representá-lo 

nesta Comissão. Sra. Marise, do SESC, comunica que para 2010 o SESC 

está com Programa de Ações Preventivas que, em parceria com a SEDUC 

estará  realizando Capacitação aos Professores da Rede  Pública e, 

também, está ampliando atendimento a crianças e adolescente realizando 

agendamento de Escolas interessadas a ocuparem os espaços do SESC. 

Sra. Marcia solicita que o SESC inclua nas Capacitações profissionais das 

Organizações não Governamental da cidade. Sra. Marise concorda dizendo 

que conversará com a SEDUC. Sem mais nada a tratar eu, Ana Lúcia 

Rezende lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela Senhora 

Coordenadora.                        
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