
 

1 

COMISSÃO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL DE SANTOS 

CEVISS 
Decreto nº.  3.765 de 30 de Julho de 2001 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual 1 

Infanto Juvenil de Santos. Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, as nove e trinta 2 

horas na Casa de Participação Comunitária, situada a Avenida Rei Alberto I, número cento e 3 

dezenove, na Ponta da Praia em Santos, São Paulo, com a presença dos integrantes da Comissão, 4 

cujas assinaturas constam na lista de presença, que faz parte desta ata, realizou-se a reunião da 5 

CEVISS coordenada pela senhora Claudia Diegues Krawczuk que cumprimenta os presentes e 6 

coloca em pauta o item um: Leitura e Deliberação da ata da reunião anterior; Lida e 7 

devidamente aprovada a ata da Reunião Ordinária de Março do corrente ano. Com ressalvas para 8 

agendamento de reunião junto à UBS da Zona Noroeste, bem como, com as demais Comissões e 9 

Conselhos. Continua com o item dois da pauta: Elaboração do Cronograma de Distribuição do 10 

Material da Campanha Permanente;Realização de ações com foco na denúncia no dia 18/05. 11 

Inserção do tema e distribuição de material na Semana Mundial do Brincar. Expedição de ofício 12 

para SERIC para cessão do espaço para distribuição de material da campanha permanente. 13 

Aderiram à distribuição de material e sensibilização dos transeuntes as seguintes instituições: OAB, 14 

AASPE, UACEP, Pastoral do Menor, CAMPS e CRP. A educadora sexual Chrisrtiane Andrea – 15 

SEDUC apresenta o Projeto “Mãos Dadas com a Sexualidade” e se dispõe para realização de 16 

oficinas e palestras nas escolas do Município. Fica acordado que estas terão início no mês de Maio 17 

na UME Judoca Ricardo Sampaio em Caruara com possibilidade de extensão para as demais 18 

unidades escolares. Tentativa de localização do vídeo institucional do PETI para avaliação e se 19 

necessário atualização para uso na campanha. Avaliação do instrumental 0800 e os efeitos surtidos 20 

quanto às denúncias, tabulação de dados e referência SEAS. Retomar contato SEVIEP para 21 

capacitação acerca da Ficha de Notificação Compulsória incluindo nesta os orientadores 22 

pedagógicos. Elaboração de RN acerca da obrigatoriedade do preenchimento da Ficha de 23 

Notificação Compulsória. Inclusão de aba na RIS WEB para preenchimento do referido 24 

documento.Item três: Relatos da Coordenação e da Subcomissão da CEVISS; Discussão 25 

referente a realização de reunião conjunta entre CEVISS e CMPETI pelo prazo de 03 (três) meses 26 

ante os temas recorrentes em ambas as reuniões e a participação dos mesmos membros. Proposta a 27 

ser analisada em reunião do CMPETI. Item quatro: Assuntos Gerais, Ciência quanto à 28 

reportagem exibida na Revista Veja (05.04.2017) apontando mais de 2000 pontos de exploração 29 

sexual no país. Sem mais nada a tratar a coordenadora dá por encerrada a reunião e a presente ata 30 

que vai assinada pela mesma.  31 
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Claudia Diegues Krawczuk    Ana Lúcia Rezende Sant'Ana      36 

Coordenadora            Secretária 37 


