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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude - SDSCJ, através da Secretaria 

Executiva de Assistência Social - SEASS, sob a coordenação da Gerência de Proteção Social Especial 

de Média Complexidade – GEPMC, desenvolve um conjunto de ações estruturantes e oferta serviços 

especializado direcionados à proteção de famílias e indivíduos vítimas de violência e violação de 

direitos, cujos vínculos familiares e comunitários se encontram fragilizados e/ou rompidos, vem 

apresentar neste documento os resultados sintéticos parciais obtidos com a execução das ações 

estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme previsão da Resolução 

CNAS Nº08, de 18 de abril de 2013.  

A execução dessas ações objetiva o enfrentamento às violações de direitos, especialmente 

contra o trabalho infantil, de crianças e adolescentes de 05 a 16 anos de idade, articulando toda a 

Rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Sistema de Garantia de Direitos e demais 

políticas públicas, a exemplo: da Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, entre outras, tanto na 

esfera municipal quanto estadual.  

Todo trabalho, remunerado ou não, realizado por crianças ou adolescentes em idade inferior a 

16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, caracteriza-se como Trabalho Infantil. 

Nos termos do Art. 6º, XXXIII da Constituição Federal do Brasil (CF/88), fica estabelecida a: proibição 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é um programa do Governo Federal que 

tem como objetivo principal retirar as crianças e adolescentes, de 05 a 16 anos, do trabalho 

considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, que coloca em risco a saúde e segurança das 

crianças e adolescentes. 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) define o PETI como programa de abrangência 

nacional e caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que 

compreende: transferências de renda; trabalho social com famílias; e oferta de serviços 

socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho (Lei nº 

12.435, Art. 24C, de 6 de julho de 2011). 



  
 

A Assistência Social assume um papel importante na tarefa de evitar a inserção prematura das 

crianças e adolescente no mercado de trabalho, ou na tarefa de retirá-las deste quando essa 

população já estiver submetida ao Trabalho Infantil. Todavia, é preciso destacar que a assistência 

social sozinha não poderá dar conta, assim a articulação de todas as políticas públicas é um item 

fundamental no enfrentamento dessa problemática. 

 

Sendo assim, a equipe técnica do PETI/GEPMC, desta SDSCJ, busca acompanhar à execução 

das metas previstas no plano de trabalho das ações de enfrentamento do trabalho infantil, de acordo 

com as normativas técnicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Plano Estadual de 

Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, a Política Estadual e 

Nacional de Assistência Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

 

 A Coordenação Técnica do PETI/GEPMC tem como responsabilidade e Objetivo geral, 

desenvolver as ações que elencamos a seguir: 

 

Contribuir com a redução dos altos índices de trabalho infantil no estado de Pernambuco, 

através da execução das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

buscando atingir as metas propostas de acompanhamento, monitoramento e assessoria técnica às 

equipes municipais que atuam no enfrentamento do trabalho infantil, conforme as diretrizes 

propostas pela Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS), através da Gerência de Proteção 

Social Especial de Média Complexidade (GEPMC).  

De forma geral, as ações e atividade desenvolvidas, situam-se nos eixos: 

 

Acompanhamento, apoio e assessoria técnica e institucional dos municípios e distrito estadual de 
Fernando de Noronha: 

 Visitas técnicas aos municípios para acompanhamentos das ações e apoio às equipes 
socioassistenciais ligadas ao Sistema Único de Assistência Social, que atuam no atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil; 

 Realização de reuniões com as equipes técnicas para planejamento das ações e prestação de 
orientações técnicas; 

 Realização de palestras, seminários e minicursos, quando solicitado pelas equipes municipais.  
 

Atividades intersetoriais e integradas para planejamento de ações de enfrentamento do trabalho 
infantil nos municípios e junto aos demais atores da rede: 



  
 

 Realização de encontros e reuniões para definição das ações da agenda integrada e intersetorial 
de enfrentamento do trabalho infantil; 

 Articulação da rede socioassistencial e demais políticas públicas; 

 Articulação dos atores locais para responsabilização com relação ao enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Qualificação técnica das equipes que atuam no enfrentamento do trabalho infantil no âmbito estadual 
e municipal: 

 Realização de capacitações com as equipes técnicas municipais que atuam no enfrentamento do 
trabalho infantil. 

Monitoramento: 

 Sistematização das informações acerca do trabalho infantil nos municípios; 

 Articulação para realização dos diagnósticos municipais sobre o trabalho infantil; 

 Criação de banco de dados sobre a situação de trabalho infantil no estado. 

Informação e mobilização: 

 Realização e promoção de campanhas informativas de prevenção sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil no âmbito estadual. 

 
 

 Metas / Resultados obtidos no mês de ABRIL/2017 

 
Em acordo com as metas previstas no Plano de trabalho das ações estratégicas, com relação ao 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foram desenvolvidas algumas atividades no âmbito da 

GEPMC, a saber: 

 

 



  
 

 

 

 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

03/04/17 

Reunião Gerencial 

GEPMC, com as equipes 

do Programa Vida Nova, 

PETI e CREAS, para 

Revisão das ações do 

Plano Operativo 2017. 

Revisar as ações contidas no 

Plano Operativo GEPMC/2017, 

detalhando cada ação/atividade, 

buscando, na medida do 

possível, atender as ações da 

agenda regional pactuada pela 

SEASS. 

Revisão das abas referentes 

às ações dos programas Vida 

Nova e PETI e Coordenação 

CREAS. 

 Equipe técnica  

03/04/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº 23499– 

Denúncia Trabalho 

Infantil no município de 

Lajedo. 

Acompanhamento de denúncia 

de trabalho infantil em bares 

localizados na Central de 

Distribuição CEALA, junto à 

gestão municipal. 

Encaminhamento da situação 

para a equipe do município de 

Lajedo para tomada de 

providências. 

 Leonidas Leal 

03/04/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº 24118– 

Denúncia Trabalho 

Infantil no município de 

Correntes. 

Acompanhamento de denúncia 

de trabalho infantil doméstico, 

negligência e maus tratos em 

residência do município de 

Correntes. 

Encaminhamento da situação 

para a equipe do município de 

Correntes para tomada de 

providencias. 

 Leonidas Leal 

04/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Carnaíba. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI e sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado, 

focando nas instruções sobre 

a utilização de recursos das 

AEPETIS e preenchimento 

dos instrumentais para 

registro. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Katia dos Santos. 

(87) 9.9975-6427 

Maria Ivone 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

04/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Buíque. 

Informações e esclarecimento 
de dúvidas sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Atendimento prestado a 

Secretária de Assistência 

Social, Teófila Valença. 

 

Maria Ivone 

04/04/17 

Atendimento via e-mail 

para o município de 

Buíque. 

Envio do plano de trabalho das 

ações estratégicas do PETI do 

município e o Manual do 

SIMPETI. 

Atendimento realizado.Plano 

de trabalho AEPETI 

encaminhado. 

Envio de e-mail para 

teofila_valenca@hotmail.

com 

kkarllinha@bol.com.br  

Wellia Siqueira 

04/04/17 

Atendimento via e-mail 

para o município de 

Panelas. 

Envio da logomarca da 

Campanha do 12 de junho 

disponibilizado pelo Fórum 

Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil 

- FNPETI / INPETI. 

Atendimento realizado. 

Logomarca da Campanha 

encaminhada por e-mail para 

reprodução pelo município. 

Envio do e-mail para 

Maria Feitoza 

(coordenadora do PETI) 

no e-mail 

cmcapanelaspe2015@gm

ail.com 

Renata Marinho 

05/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Tupanatinga. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI e sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

 

Foi solicitada ao município a 

atualização do plano de 

trabalho das AEPETIs, o 

agendamento da data para 

realização da audiência 

pública e o registro das ações 

no SIMPETI. 

Informações prestadas ao 

assistente social, Helton 

Machado. 

(87)9 9905-0137 

(87)3856-1448 

Leonidas Leal 

mailto:teofila_valenca@hotmail.com
mailto:teofila_valenca@hotmail.com
mailto:kkarllinha@bol.com.br


  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

06/04/17 Reunião FEPETIPE. 

Discussão da pauta de ações 
para serem realizadas em 
alusão ao dia 12 de Junho e 
definição dos materiais 
informativos da campanha. 

Foram definidas as 

logomarcas da campanha e as 

ações que serão realizada, a 

exemplo de sensibilizações 

nos terminais integrados da 

região metropolitana, com as 

equipes municipais e a 

reprodução de lixocar e porta 

cartão. 

Local: CEDCA/CONDEPE 

FIDEM  

Hora: 9:00 às 12:00 

Leonidas Leal 

06/04/17 
Reunião com o município 

de Buíque. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, utilização da execução 
financeira e sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Reunião realizada. Instruções 

prestadas sobre 

preenchimento e registro dos 

sistemas de acompanhamento 

de casos de trabalho infantil e 

execução financeira.  

Informações prestadas a 

assessora técnica, Maria 

Edivane da Siva Gomes. 

(87)9.9921-8049 

Maria Ivone 

06/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Bom 

Conselho. 

Articulação para realização de 

Audiência Pública, que se 

realizará no dia 24/04/17. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Tânia. 

(87) 9 9959-6004 

Renata Marinho 

06/04/17 

Articulação para reunião 

com o município de 

Recife. 

Reunião para assessoramento 

técnico para qualificação da 

execução financeira e registro 

de ações. 

Articulação realizada. 

Instruções para utilização do 

recurso financeiro do 

Cofinanciamento das AEPETIs 

e Registro das ações no 

SIMPETI. 

Informações prestadas a 

Jussara. 

(81) 33558742 

Maria Ivone 

06/04/17 
Articulação para reunião 

com o município de 

Jaboatão dos 

Reunião para assessoramento 

técnico. 

Articulação realizada.Reunião 

agendada. 

Informações prestadas ao 

gerente da Proteção 

Especial, Eduardo 

Napoleão Coelho 

Maria Ivone 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

Guararapes. Miranda. 

(81) 9 8783-6670 

(81) 3361-2712 

eduardonapoleao.gpsejg

@gmail.com 

07/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Custódia. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, utilização da execução 
financeira e sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado e 

instruções para qualificação da 

execução financeira das 

AEPETIs e registro das ações 

no SIMPETI prestadas. 

Informações prestadas a 

assistente social, Cícera 

Maria. 

(87)3848-1069 

(87)9.99631020 

Leonidas Leal 

07/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Buíque. 

Orientações acerca do 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, indicadores de 

identificação e atendimento e 

envio do Plano de Trabalho das 

Ações Estratégicas do PETI no 

município. 

Atendimento realizado. Plano 

de trabalho encaminhado ao 

município. 

Envio de e-mail para: 

mariaedivane@hotmail.co

m, 

teofila_valenca@hotmail.

com  

Wellia Siqueira 

07/04/17 

Reunião de assessoria 

técnica com o município 

de Jaboatão dos 

Guararapes. 

Ajustar os indicadores de 
identificação e atendimento e a 
execução financeira do 
município. 

Assessoria técnica realizada. 

Instruções relativas a 

qualificação da execução 

financeira e registro das ações 

no SIMPETI prestadas. 

Definição de plano de 

intervenção municipal. 

Informações prestadas a 

técnica, Renata Nóbrega 

(81)9 8212-1985 

dcajaboatão@gmail.com      

Equipe técnica 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

07/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Carnaíba. 

Orientações acerca do 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, indicadores de 

identificação e atendimento e 

sobre execução financeira.  

Atendimento realizado e  

instruções para qualificação da 

execução financeira das 

AEPETIs e registro das ações 

no SIMPETI prestadas. 

Informações prestadas a 

secretária de assistência 

social, Kátia Santos. 

(87)9 9975-6427 

(87)3854-1165 

katiassilva62@gmail.com 

Maria Ivone 

10/04/17 
Atendimento via telefone 
ao município de 
Tupanatinga. 

Orientações acerca do 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil e indicadores 

de identificação e atendimento. 

Atendimento realizado e 

instruções para qualificação da 

execução financeira das 

AEPETIs e registro das ações 

no SIMPETI prestadas. 

Informações prestadas a 

Meyrielly Suane. 

(87)9. 9949-4344 

Maria Ivone 

10/04/17 
Atendimento via e-mail 
ao município de 
Tupanatinga. 

Envio do Plano de Trabalho das 

Ações Estratégicas do PETI no 

município. 

Atendimento realizado. Plano 

de Trabalho encaminhado 

para a equipe municipal. 

E-mail enviado para a 

secretária de assistência 

social, Meyrielly Suane.  

meyrielly_pmt@outlook.c

om 

Maria Ivone 

10/04/17 

Atendimento via e-mail 

ao município Bom 

Conselho. 

Envio de síntese de indicadores 

de identificação e atendimento 

do trabalho infantil. 

Atendimento realizado. 

Síntese de Diagnóstico 

encaminhado para a equipe 

municipal.  

E-mail encaminhado para: 

secsocialbc@hotmail.com 
Wellia Siqueira 

10/04/17 

Visita para Reunião de 

assessoria técnica com o 

município de Recife. 

Ajustar os indicadores de 
identificação e atendimento e a 
execução financeira do 
município. 

Assessoria técnica realizada e 

instruções para qualificação da 

execução financeira das 

AEPETIs e registro das ações 

no SIMPETI prestadas. 

Informações prestadas a 

Gerusa Felizardo – 

Gerente do SUAS e 

Valeria Monteiro – 

Coordenadora da PSE. 

Leonidas Leal 

Cleveson Barbosa 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

11/04/17 

Reunião para 

aprimoramento e 

alimentação de 

informações no SIGAS.  

Ajustar e alinhar as informações 

inseridas no sistema pelas 

equipes da SEASS. 

Reunião realizada. 
Recebimento da Ata 

presencial  
Cleveson Barbosa 

11/04/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de Cabo de 

Santo Agostinho. 

Envio do Plano de Trabalho das 

Ações Estratégicas do PETI do 

município. 

Atendimento realizado. Plano 

de trabalho encaminhado. 

E-mail encaminhado 

para:marciecunha@hotm

ail.com  

Wellia Siqueira 

12/04/17 

Palestra sobre Trabalho 

Infantil no município de 

Vertentes. 

Ministrar palestra, a convite do 

município, para equipes do 

Sistema Único da Assistência 

Social, demais políticas 

públicas, representantes da 

rede de proteção e população 

sobre o trabalho infantil e o seu 

enfrentamento. 

Palestra realizada na Câmara 

dos Vereadores do município, 

para aproximadamente 40 

pessoas. Com a participação 

de representação do poder 

legislativo, políticas públicas, 

rede de proteção e usuários 

dos serviços 

socioassistenciais. 

 Leonidas Leal 

12/04/17 

Reunião de 

assessoramento técnico 

com equipes do SUAS, 

município de Vertentes. 

Visita para realização de 

reunião de assessoramento 

técnico junto as equipes da 

assistência social de Vertentes, 

para qualificação da execução 

financeira dos recursos das 

AEPETIs, registro das ações no 

SIMPETI e definição de fluxos 

de identificação e atendimento. 

Reunião realizada e definição 

junto à equipe municipal de 

fluxos de atendimento e 

encaminhamentos de casos 

de trabalho infantil.  

Participação da 

Secretária de Assistência 

Social, equipes de CRAS, 

CREAS, SCFV e PETI. 

Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

17/04/17 

Reunião de assessoria 

técnica com o município 

de Camaragibe. 

Ajustar os indicadores de 
identificação e atendimento e a 
execução financeira do 
município. 

Assessoria técnica realizada. 

Instruções para utilização do 

recurso financeiro do 

Cofinanciamento das AEPETIs 

e Registro das ações no 

SIMPETI. 

Informações prestadas ao 

secretário de assistência 

social, Edvaldo Junior e 

sua equipe. 

(81)9 9903-9704 

junior-

ferreira121@hotmail.com 

Equipe técnica 

17/04/17 

Articulação com os 

municípios via telefone e 

e-mail. 

Informar sobre a assessoria 

técnica e monitoramento das 

AEPETIs que acontecerá nos 

dias 25 e 27 de abril com sede 

nos municípios de Petrolina e 

Carpina. 

Articulação realizada. 

Municípios: Petrolina, 

Cabrobó, Santa Maria da 

Boa Vista, Araripina, 

Bodocó, Exu, Ipubi e 

Ouricuri, Glória do Goitá e 

Timbaúba. 

Renata Marinho 

Wellia Siqueira 

18/04/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de Cabo de 

Santo Agostinho. 

Envio do Plano de Trabalho das 

Ações Estratégicas do PETI do 

município. 

Atendimento realizado. Plano 

de trabalho encaminhado. 

E-mail enviado para: 

marciecunha@hotmail.co

m 

Wellia Siqueira 

18/04/17 

Reunião de assessoria 

técnica com o município 

de Ipubi. 

Orientações acerca do 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, indicadores de 

identificação e atendimento e 

sobre execução financeira. 

Reunião realizada e instruções 

para utilização do recurso 

financeiro do Cofinanciamento 

das AEPETIs e Registro das 

ações no SIMPETI. 

Informações prestadas a 

secretária de assistência 

social, Francisca Edjane 

Siqueira e o prefeito, 

Francisco Siqueira. 

(87)9.9606-4810 

(87)9.9640.4477 

 

Equipe técnica. 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

18/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Iati. 

 Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI, utilização 
da execução financeira e sobre 
o preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Instruções para utilização do 

recurso financeiro do 

Cofinanciamento das AEPETIs 

e Registro das ações no 

SIMPETI. 

Informações prestadas a 

assistente social do 

CREAS, Cleide Elias 

Farias. 

(87)3786-1096 

secretaria.socialiati@hot

mail.com 

 

Maria Ivone 

18/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de São 

Caetano. 

Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI, 
indicadores de identificação e 
atendimento, utilização da 
execução financeira e sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Instruções para utilização do 

recurso financeiro do 

Cofinanciamento das AEPETIs 

e Registro das ações no 

SIMPETI. 

Informações prestadas a 

Ana, coordenadora do 

PETI.  

(81) 3736.1149 

 

Leonidas Leal 

18/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Tupanatinga. 

Discutir o modelo da audiência 
pública que se realizará dia 20 
de abril no município. 

Atendimento realizado. 

Instruções para utilização do 

recurso financeiro do 

Cofinanciamento das AEPETIs 

e Registro das ações no 

SIMPETI. 

Informações prestadas a 

técnica, Acivera. 

(87)9.9953-8150 

Leonidas Leal 

18/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Custódia. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, utilização da execução 
financeira e sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Instruções para utilização do 

recurso financeiro do 

Cofinanciamento das AEPETIs 

e Registro das ações no 

SIMPETI. 

Informações prestadas a 

assessora do secretário 

de assistência social, 

Cícera Maria. 

(87)3848-1069 

Maria Ivone. 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

(87)9.99631020 

 

19/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Nazaré 

da Mata. 

Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI e 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Instruções para utilização do 

recurso financeiro do 

Cofinanciamento das AEPETIs 

e Registro das ações no 

SIMPETI. 

Informações prestadas a 

diretora de Ação Social, 

Maria José Rezende, a 

assessora Miriam 

Nascimento e a 

coordenadora do CRASS, 

Rosângela Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(87)98968-7335 

(87)99730-3735 

Leonidas Leal 

19/04/17 

Articulação com a 

imprensa para divulgação 

do preenchimento do 

SIMPETI nas redes 

sócias e site da SDSCJ. 

Informar sobre o prazo final 

(28/04) para preenchimento das 

ações retroativa no SIMPETI. 

Articulação realizada  
Daniela SDSCJ – 3183-

0715 
Cleveson Barbosa 

20/04/17 

Participação em 

Audiência Pública no 

Município de 

Tupanatinga. 

Participação e palestra sobre o 

Trabalho Infantil em audiência 

pública no município de 

Tupanatinga. 

Palestra proferida e 

acompanhamento das 

pactuações estabelecidas na 

audiência pública do 

município. Participação do 

Prefeito Silvo Roque, 

Secretária de Assistência 

Social Meirielly Suammy e do 

Coordenador das AEPETIS, 

além de representantes do 

Local: Câmara Legislativa 

Hora: 9h as 13h 

Aproximadamente 60 

participantes. 

Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

poder legislativo, profissionais 

dos equipamentos e serviços 

socioassistenciais, demais 

políticas públicas, Conselho 

Tutelar e população. 

20/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Paulista. 

Envio de planilha com 
instruções para utilização de 
recurso. 

Atendimento realizado. 

Planilha encaminhada ao 

município. 

E-mail enviado para: Cleveson Barbosa 

20/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Goiana. 

Definições sobre a arte da 
Campanha 18 de Maio, sobre o 
Enfrentamento ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Dayse Salgues, Gerente 

da Proteção Especial.   

(87)99509-5300   

seposes.dpse@gmail.co

m  

Maria Ivone 

20/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Petrolina. 

Informações referentes a 
reunião de assessoria técnica e 
monitoramento das ações 
estratégicas do PETI. 

Atendimento realizado. 

Agendamento da participação 

da equipe em evento da 

gerência. 

Informações prestadas a 

Gerente de Proteção 

Especial, Simone Souza. 

(87)3183-0727 

Wellia Siqueira  

20/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Timbaúba. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, utilização da execução 
financeira e sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Camila Borba. 

(81)9.9951-9548 

camilaborba.pe@gmail.co

m 

Renata Marinho 

Cleveson Barbosa 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

20/04/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de 

Petrolina. 

Envio do Plano de Trabalho das 
Ações Estratégicas do PETI. 

Atendimento realizado. Plano 

de trabalho encaminhado para 

a equipe municipal. 

Informações prestadas a 

Diretora da Proteção 

Especial, Simone Souza. 

simonepeixe@hotmail.co

m 

Wellia Siqueira 

20/04/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de 

Carnaubeira da Penha. 

Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI e 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Joyce Gomes. 

(87) 3877-8156 

assistenciasocialcarnaube

ira@hotmail.com 

Maria Ivone 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Bodocó. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Alexandra Almeida, 

Assessora da Secretária. 

(87)9.9945-1116 

Renata Marinho 

20/04/17 
Articulação via telefone 

com o município de Exu. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Alcimar da Silva, 

Secretário Executivo. 

(87) 3879-1905 

Renata Marinho 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Ipubi. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Francisca Edjane, 

Secretária de Assistência 

Social. 

(87) 3881-1156 

Renata Marinho 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Ouricuri. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Rosemeira Nogueira, 

Coordenadora de 

Programas Sociais. 

 

(87) 9 9623-5027 

Renata Marinho 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Glória do Goitá. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Camila Costa, Secretária 

de Assistência Social. 

(81)9 9620-4213 

Renata Marinho 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Timbaúba. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Camila Borba, Assessora 

da Secretária de 

Assistência Social. 

(81) 9 9951-9548 

Renata Marinho 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Araripina. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Suzilene Alves, Secretária 

de Assistência Social. 

(87) 9.9905-1918 

Wellia Siqueira 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Petrolina. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Simone Souza, Diretora 

de Proteção Especial. 

(87) 9 8872-1068 

Wellia Siqueira 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Cabrobó. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Fabiana, Assistente 

Social. 

(87) 3875-1838 

Wellia Siqueira 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

20/04/17 

Articulação via telefone 

com o município de 

Santa Maria da Boa 

Vista. 

Confirmar o recebimento do e-
mail sobre a reunião de 
assessoria e monitoramento do 
PETI. 

Articulação realizada. 

Hrbesch Jerico, 

Secretário de Assistência 

Social. 

(87)9.9963-3990 

Wellia Siqueira 

20/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Chã 

Grande. 

Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI e 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Evânia Arruda – 

Assistente Social do 

CREAS – F: (81) 

99981.7881 

Renata Marinho 

20/04/17 
Participação em Reunião 

da FUNASE. 

Atender as famílias dos 
adolescentes da FUNASE nos 
equipamentos da assistência 
social, CRAS e CREAS. 

A FUNASE irá fornecer uma 

lista nominal com os casos de 

maior vulnerabilidade social e 

maior incidência por município. 

A articulação se dará via 

Secretaria Estadual 

/Municipal. 

Maria Ivone 

24/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Caruaru. 

Envio do Plano de Trabalho das 
Ações Estratégicas do PETI do 
município. 

Atendimento realizado. Plano 

de trabalho encaminhado para 

a equipe do município. 

E-mail enviado para: 

bernadeth.gondim@gmail

.com 

Wellia Siqueira 

24/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Itapetim. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Maria Fortunato. 

(87) 3853-1374 

sec.acaoitapetim@hotmai

l.com 

Maria Ivone 

24/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Triunfo. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Assistente Social, Carla 

Maria. 

Renata Marinho 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

(87)3846-1298 

 

24/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Feira 

Nova. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 
Informações prestadas a 

Ana Verônica/COMANAS. 
Maria Ivone 

24/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município São 

Caetano. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Coordenadora do PETI, 

Ana.  

Renata Marinho 

24/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Caruaru. 

Envio de planilha com 
instruções para utilização de 
recurso. 

Atendimento realizado. 

E-mail enviado para: 

bernadeth.gondim@gmail

.com 

Cleverson Barbosa 

25/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Tabira. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Coordenadora do PETI, 

Rosangella Alves. 

(87)9 9659-8516 

rosangellaalves2013@gm

ail.com 

Maria Ivone 

25/04/17 

Reunião de 

Assessoramento Técnico 

regionalizado em 

Petrolina. 

Reunião ampliada com os 
municípios com AEPETIs do 
Sertão do São Francisco e 
Sertão do Araripe para a 
qualificação da execução 
financeira do cofinaciamento 
para as AEPETIS e registro das 

Reunião realizada e 

participação ativa dos 

municípios na definição de 

planos de intervenção para 

qualificação da execução 

financeira dos recursos das 

Municípios: Petrolina, 

Cabrobó, Santa maria da 

Boa Vista, Bodocó, Exu, 

Ipubi, Ouricuri e Araripina. 

Local: FACAPE 

Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

ações nos sistemas da 
assistência social. 

AEPETIS e registro das ações 

no SIMPETI e demais 

sistemas. 

25/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Carnaíba. 

 Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI, utilização 
da execução financeira e sobre 
o preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Katia Santos. 

(87) 9 99756427 

(87)3854-1165 

katiassilva62@gmail.com 

Maria Ivone 

25/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Iati. 

Solicitar a participação do 
Coordenador do PETI, Leonidas 
Leal, na Audiência Pública que 
se realizará no dia 23 de maio  
no município. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Coordenadora do PETI, 

Janaína Araújo. 

(87) 3786.1156/ 

3786.1096 

secretaria.socialiati@hot

mail.com 

Wellia Siqueira 

25/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Brejo da 

Madre de Deus. 

 Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI, utilização 
da execução financeira e sobre 
o preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Elizabete Cristina 

da Silva Pereira. 

(81) 3747-3031 

Maria Ivone 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

25/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Salgueiro. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI; Solicitação de uma 
capacitação para a equipe do 
PETI; Participação do 
Coordenador do PETI, Leonidas 
Leal, na Audiência Pública que 
está prevista para acontecer no 
mês de julho. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Tiara Sampaio, Chefe da 

Proteção Especial. 

(87)3871-7089 

Renata Marinho 

Wellia Siqueira 

25/04/17 
Participação em reunião 

de planejamento dos 

Encontros Regionais. 

Planejar e alinhar os ajustes 
finais para o Encontro Regional 
dos Trabalhadores da 
Assistência Social do Estado de 
Pernambuco. 

Reunião realizada. 
Polo II – Capina - Mata 

Norte 
Maria Ivone 

25/04/17 

Realização de palestra, 

na Faculdade de 

Ciências Aplicadas e 

Sociais de Petrolina – 

FACAPE. 

Falar sobre a atuação do 
assistente social na gestão da 
Política de Assistência Social, 
em específico, no 
enfrentamento do trabalho 
infantil na Coordenação das 
AEPETIs. 

Palestra realizada. 

Disciplina: Oficina de 

Assistência Social e 

Política Municipal. 

Local: FACAPE 

Participação de 30 

pessoas. 

Leonidas Leal 

25/04/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de 

Araripina. 

Envio do Plano de Trabalho das 
Ações Estratégicas do PETI do 
município. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Suzilene Alves. 

des_social2017@outlook.

com 

 

Wellia Siqueira 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

26/04/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Brejo da 

Madre de Deus. 

Informações e esclarecimentos 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Elizabete Cristina 

da Silva Pereira. 

(81)  3747-3031 

sasbmd@gmail.com 

cristinaferreira2810@gma

il.com 

Ivone Maria 

26/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de 

Quipapá. 

Solicitar a arte da Campanha 18 
de Maio, sobre o Enfrentamento 
ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Denise Batista. 

(81)99411-4059 

999712-0388 

creasquipapa@gmail.com 

Renata Marinho 

26/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de 

Palmares. 

Solicitar a arte da Campanha 18 
de Maio, sobre o Enfrentamento 
ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Coordenadora do 

CREAS, Edvânia. 

creas.palmares@gmail.co

m   

keilapereira@hotmail.com 

Wellia Siqueira 

26/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Xexéu. 

Solicitar a arte da Campanha 18 
de Maio, sobre o Enfrentamento 
ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Fátima de Barros. 

Renata Marinho 

mailto:sasbmd@gmail.com


  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

(81)3881-8156 

sec.socialxexeu@hotmail.

com 

26/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de 

Macaparana. 

Solicitar a arte da Campanha 18 
de Maio, sobre o Enfrentamento 
ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Regineide Cavalcante. 

(81)998311085 

regineidecavalcante@hot

mail.com 

 

Renata Marinho 

26/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de 

Quipapá. 

Envio da arte da Campanha 18 
de Maio. 

Atendimento realizado. 
Enviado para o e-mail: 

creasquipapa@gmail.com 
Renata Marinho 

26/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de 

Palmares. 

Envio da arte da Campanha 18 
de Maio. 

Atendimento realizado. 

Enviado para: 

creas.palmares@gmail.co

m   

keilapereira@hotmail.com 

Renata Marinho 

26/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Xexéu. 
Envio da arte da Campanha 18 
de Maio. 

Atendimento realizado. 

Enviado para:  

sec.socialxexeu@hotmail.

com 

Renata Marinho 

26/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Goiana. 
Envio da arte da Campanha 18 
de Maio. 

Atendimento realizado. 

Enviado para:  

seposes.dpse@gmail.co

m  

Renata Marinho 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

26/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Granito. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Maria do Bom 

Conselho Xavier. 

 (87) 99824.1022 

 

celinhaxavier@bol.com.br 

 

Wellia Siqueira 

27/04/17 
 Atendimento via telefone 

ao município de 

Mirandiba.                                                    

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Claudiana da Silva 

Torres. 

(87)3885-1025 

assistenciasocial2017202

1@hotmail.com 

Maria Ivone 

27/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Manari. 

 Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Assistente Social, 

Fabiana Andrade.  

(87)9 9693-8904 

 

Renata Marinho 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

27/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de 

Araripina. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Suzilene Alves. 

(87) 9 9107-3420 

Suzilene.alves@araripina.

pe.gov.br 

des_social2017@outlook.

com 

Cleverson Barbosa 

27/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de 

Araripina. 
Envio do Manual SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Enviado para: 

Suzilene.alves@araripina.

pe.gov.br 

des_social2017@outlook.

com 

Renata Marinho 

27/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Lagoa 

Grande. 

Envio da arte da Campanha 18 
de Maio. 

Atendimento realizado. 

Enviado para: 

alexsandralgpe@gmail.co

m 

Renata Marinho 

27/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de 

Calçado. 

Solicitação de modelo de 
diagnóstico socioterritorial do 
trabalho infantil. 

Atendimento realizado. 

Enviado para: 

mauriceiasobral.upe2012

@gmail.com 

  

Wellia Siqueira 

mailto:Suzilene.alves@araripina.pe.gov.br
mailto:Suzilene.alves@araripina.pe.gov.br
mailto:Suzilene.alves@araripina.pe.gov.br
mailto:Suzilene.alves@araripina.pe.gov.br


  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

27/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Lagoa 

de Itaenga. 

Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI e sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Gerente da Proteção 

Social Especial, Maria 

José. 

(81) 9 9448- 4740 

Renata Marinho 

27/04/17 
Participação em reunião 

de planejamento dos 

Encontros Regionais. 

Planejar e alinhar os ajustes 
finais para o Encontro Regional 
dos Trabalhadores da 
Assistência Social do Estado de 
Pernambuco. 

Reunião realizada. 
Polo II – Capina - Mata 

Norte 
Maria Ivone 

27/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Manari. 

 Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Assistente Social, 

Fabiana Andrade.  

(87)9 9693-8904 

 

Leonidas Leal 

27/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Glória 

do Goitá. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Assistente Social e 

Assessora da Secretária 

de Assistência Social, 

Maria Ivone 

27/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de São 

José da Coroa Grande. 

Informações e esclarecimento 
de dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Assessor Técnico, Luís.                                                                                                                

Novacosque. 

 3688-2018 

Wellia Siqueira 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

27/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Itaíba. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Tamara Evelin. 

(87) 3849 -1137 

 

Maria Ivone 

27/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Itaíba. 

Envio do Plano de Trabalho das 
Ações Estratégicas do PETI; 
Envio do Manual SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Enviado para: 

tamaravellin@hotmail.co

m 

Maria Ivone 

27/04/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Floresta. 

Informações e esclarecimento 
sobre o preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Enviado para: 

ioneideleiteferraz@yahoo.

com.br 

Maria Ivone 

27/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Floresta. 

Envio de planilha com 
instruções para utilização de 
recurso; 
Manual SIMPETI; 
e o Plano de Trabalho das 
Ações Estratégicas do PETI do 
município. 

Atendimento realizado. 

Enviado para: 

ioneideleiteferraz@yahoo.

com.br 

Cleverson Barbosa 

27/04/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Itaíba. 

Envio de planilha com 
instruções para utilização de 
recurso. 

Atendimento realizado. 

Enviado para: 

tamaravellin@hotmail.co

m 

Renata Marinho 

27/04/17 

Reunião de 

Assessoramento Técnico 

regionalizado em 

Carpina. 

Reunião ampliada com os 
municípios com AEPETIs da 
Mata Norte para a qualificação 
da execução financeira do 
cofinaciamento para as 
AEPETIS e registro das ações 

Reunião realizada e 

participação de 04 técnicos 

ligados as AEPETIS. 

Municípios: Glória do 

Goitá; Timbaúba 
Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

nos sistemas da assistência 
social. 

27/04/17 

Atendimento via e-mail 

aos municípios das 

AEPETIs com baixa 

execução financeira. 

Envio de planilha com 
instruções para utilização de 
recurso. 

Atendimento realizado. 

E-mails enviados para: 

Panelas, Tacaratu, 

Jataúba, Ipubi, São José 

do Belmonte, Garanhuns, 

Jucati, Jaboatão dos 

Guararapes, Petrolândia, 

Jupi, Brejo da Madre de 

Deus, Cabo de Santo 

Agostinho, Bom 

Conselho, Capoeiras, 

Toritama, Gravatá, 

Bezerros e Afogados da 

Ingazeira. 

Renata Marinho 

Wellia siqueira 

 

 



  
 

 Síntese dos Resultados Obtidos: 

 
AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Visitas Técnicas aos municípios (in 
loco) 
 

03 Recife, Petrolina e Carpina. 

Atendimentos aos municípios (via 
e-mail e telefone) 
 

64 

Carnaíba (3x), Buíque (3x), Panelas, Tupanatinga (3x), Bom 
Conselho (3x), Custódia (2x), Cabo de Santo Agostinho (3x), 
Iati (2x), São Caetano (2X), Nazaré da Mata, Paulista, Goiana, 
Petrolina (2x), Timbaúba, Caruaru (2x), Chã Grande, 
Itapetim, Triunfo, Feira Nova, Tabira, Brejo da Madre de Deus 
(3x), Salgueiro, Araripina (3x), Quipapá, Palmares, Xexéu (2x), 
Macaparana, Goiana, Granito, Mirandiba, Manari (2x), Lagoa 
Grande, Calçados, Lagoa de Itaenga, Glória do Goitá, São 
José da Coroa Grande, Itaíba (3x), Floresta (2x), Panelas, 
Tacaratu, Jataúba, Ipubi, São José do Belmonte, Garanhuns, 
Jucati, Jaboatão dos Guararapes, Petrolândia, Jupi, 
Capoeiras, Toritama, Gravatá, Bezerros e Afogados da 
Ingazeira. 

Reunião com as equipes municipais 
(presencial na secretaria) 
 

05 
Vertentes, Buíque, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e 
Ipubi. 

Articulações para realização de 
audiências públicas nos municípios 
 

01 Audiência pública realizada em Tupanatinga. 

Reuniões Ampliadas 
 

0  

Reunião FEPETIPE  
 

01  

Reuniões Gerenciais com as equipes 
SEASS/SDSCJ 
 

05  

Articulações Institucionais para 
atividades diversas (Respostas aos 
manifestos da Ouvidoria Social 
(0800.081.4421) – Disque 100 
 

18 

Lajedo, Correntes, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Banco 
Central, Petrolina (2x), Cabrobó (2x), Santa Maria da Boa 
Vista (2x), Araripina (2x), Bodocó (2x), Exu (2x), Ipubi (2x), 
Ouricuri (2x), Glória do Goitá (2x) e Timbaúba (2x). 

Encontro com os Conselhos 
Tutelares 
 

0  

Capacitações com as equipes 
municipais e da rede de proteção e 
sistema de garantia de direitos 
 

02 

Realizada em Petrolina com os municípios: Araripina, 
Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista, Bodocó, Exu, Ipubi, 
Ouricuri e Petrolina. 
Realizada em Carpina com os municípios: Glória do Goitá e 
Timbaúba. 

Relatórios de acompanhamento do 
quantitativo de crianças e 
adolescentes identificados em 
situação de trabalho infantil nos 
municípios e de suas famílias 
 

0  

Relatórios de acompanhamento do 
atendimento das crianças e 
adolescentes e suas famílias nos 
serviços da assistência social 
 

0  



  
 

Relatórios de acompanhamento das 
metas pactuadas de redução do 
trabalho infantil 
 

0  

Realização de Campanhas estaduais 
de enfretamento ao trabalho 
infantil 
 

0  

Outras Atividades 02 Palestra em Vertentes, Palestra em Petrolina. 

 
 
 
 

 Considerações Finais 

 

 

A Equipe de Coordenação das ações Estratégicas do PETI, no mês de abril, orientou 

e prestou assessoramento técnico a equipes municipais da Assistência Social de municípios 

com as Ações Estratégicas do PETI, além de alguns municípios sem cofinanciamento federal. 

Parte das equipes atendidas começou a atuar recentemente na Assistência Social e nos 

serviços socioassistenciais, sobretudo no PETI. Neste sentido, as orientações prestadas 

foram essencialmente quanto à execução das ações estratégicas, formação da equipe de 

referência, execução financeira dos recursos do cofinanciamento federal, e registro das 

ações no Sistema de Monitoramento do PETI (SIMPETI) e demais sistemas de 

monitoramento. 

Realizamos um total de 33 reuniões na Gerência de Proteção Social Especial de 

Média Complexidade para municípios COM e SEM Cofinanciamento para as ações 

estratégicas do PETI. As pendências mais comuns relatadas foram: a falta de informações 

recebidas pelas antigas gestões, sobre a execução das AEPETIs; não localização de 

documentos de comprovação de gastos financeiros e falta de registro das ações e metas 

pactuadas nos planos de trabalho encaminhados ao Ministério de Desenvolvimento Social e 

Agrário (MDSA).  

Retomamos a participação nas reuniões do Fórum Estadual de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil de Pernambuco (FEPETIPE), buscando o fortalecimento das 

ações intersetoriais previstas pelo fórum, além da sua interiorização. Sendo assim, 

colocamo-nos a disposição do FEPETIPE para que seus representantes se façam presentes 

nos eventos promovidos pela SDSCJ/SEASS. Contribuímos com a elaboração da Campanha 



  
 

Estadual de Enfrentamento do Trabalho Infantil do Dia 12 de Junho, em conjunto com as 

demais instituições que compõem o FEPETIPE, o tema deste ano foi escolhido através de 

votação, tendo sido escolhida a frase elaborada por esta equipe: Proteja Sonhos! Diga Não 

ao Trabalho Infantil. As logomarcas a serem elaboradas serão para a confecção de: Lixocar, 

Adesivos; Faixa e Cartazes. 

Visitamos o município de Tamandaré, participando de uma ação intersetorial com a 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/PE), num encontro para discutir 

formas efetivas de enfrentamento do trabalho infantil nos municípios da Mata Sul e litoral. 

As ações integradas visam qualificar a atuação das equipes municipais para redução dos 

índices de trabalho infantil no Estado. 

Iniciamos um processo de qualificação das equipes municipais quanto à utilização 

dos recursos financeiros cofinanciados pelo Governo Federal e para o aumento do registro 

das ações estratégicas no SIMPETI e nos demais sistemas de monitoramento, tais como RMA 

CRAS e CREAS, SISC e Censo SUAS. As reuniões ampliadas foram realizadas nos municípios de 

Carpina e Petrolina, atendendo aos municípios do Sertão do São Francisco, Sertão do Araripe 

e Mata Norte. As reuniões ampliadas são associadas a capacitações em serviço para as 

equipes municipais.  

Finalizando, foram realizados 64 atendimentos as equipes municipais da assistência 

social e rede de proteção, visando a qualificação da atuação para a execução das ações 

estratégicas do PETI, execução financeira, audiências públicas, elaboração de fluxos de 

atendimento e encaminhamentos, registro de ações nos sistemas de monitoramento, entre 

outras informações. 

 

 

 

 
 

_____________________________ 
Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 



  
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE TUPANATINGA – 20/04/17 
 

 
 

REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – MUNICÍPIO DE VERTENTES – 12/04/17 
 

      
 

REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO –  

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO – 11/04/17 
 

       
 

 



  
 

 

CAPACITAÇÃO EQUIPES CREAS – CABO DE SANTO AGOSTINHO – 11/04/17 
 

 
 

REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE – 17/04/17 
 

      
 

CAPACITAÇÃO EQUIPES MUNICIPAIS SERTÃO DO SÃO FRANCISCO E SERTÃO DO ARARIPE  

- PETROLINA – 25/04/17 
 

 
 

 



  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETIPE – 06/04/17 
 

 
 

REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO – MUNICÍPIO DE IPUBI – 18/04/17 
 

 
 

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO SEMINÁRIOS REGIONAIS – 25/04/17 
 

 


