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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 1 

Sexual Infanto Juvenil de Santos. Ao nono dia do mês de junho de dois mil e dezessete, 2 

as nove e trinta horas na Casa de Participação Comunitária, situada a Rua XV de 3 

novembro, número cento e oitenta e três, no Centro em Santos, São Paulo, com a 4 

presença dos integrantes da Comissão, cujas assinaturas constam na lista de presença, 5 

que faz parte desta ata, realizou-se a reunião da CEVISS coordenada pela senhora 6 

Claudia Diegues Krawczuk que cumprimenta os presentes e coloca em pauta o item um: 7 

Leitura e Deliberação da ata da reunião anterior; lida e devidamente aprovada. Sra. 8 

Rose Gama, Conselheira Tutelar, realizou a devolutiva sobre a situação exposta pela 9 

profissional Cristiane durante a reunião da CEVISS do mês de maio, a qual colocou a 10 

situação de quatro adolescentes que supostamente estão envolvidas em situação de 11 

violência sexual e que pertencem a UME Judoca Sampaio, localizada em Caruara. A 12 

conselheira relatou que já havia tomado às providências cabíveis em relação a esta 13 

situação e que será necessário conversar com Cristiane, para saber das informações 14 

mais detalhadas acerca dos casos. E a conselheira também informou que em relação à 15 

situação dos caminhoneiros, realizou os ofícios para a Coordenadoria da GCM e da 16 

Guarda Rodoviária, os quais responderam que não foi constatada a situação. Sra. Claudia 17 

Diegues relatou que durante a ação de Sensibilização em alusão ao Dia 18 de maio, na 18 

UME Judoca Sampaio, a qual contou com a participação de diversos atores; foi muito 19 

preocupante o fato que uma adolescente durante a palestra, verbalizou uma situação de 20 

suposto abuso sexual. Porém o que chamou a atenção foi o fato de que a situação 21 

exposta, de algum modo é naturalizada na comunidade do Caruara, podendo haver 22 

outras adolescentes vivenciando a mesma situação. Sra. Rose Gama, pontuou que 23 

conversou com os professores da referida da adolescente e que não souberam identificar 24 

a situação, no entanto, a conselheira irá novamente à UME Judoca Sampaio em 14/06/17, 25 

para conversar mais detalhadamente com a Direção da escola. Continua com o item dois 26 

da pauta: Análise do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra 27 

Crianças e Adolescentes: Sra. Claudia Diegues informou que será encaminhado para 28 

todos o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 29 

Adolescentes, para que na próxima reunião o mesmo seja avaliado no coletivo, com as 30 

contribuições necessárias. Sra. Valeria Galloti sugeriu que cada Política Pública poderá 31 

realizar as contribuições de acordo com as especificidades de cada área. Deliberado: 32 

Atualização da lista de presença de ambas as comissões – CEVISS e CMPETI, para que 33 

o envio dos convites para a participação nas reuniões possa ser mais assertivo, uma vez 34 

que constam nas listas atuais profissionais que não estão comparecendo nas reuniões. 35 

Item três: Relatos da Coordenação e da Subcomissão da CEVISS: Sra. Claudia 36 

Diegues informou sobre as ações descentralizadas no dia alusivo ao Dia 18 de maio e o 37 

quanto que o comércio foi receptivo durante as ações. Sra. Raquel Cuellar informou 38 

também que o Serviço Especializado de Abordagem Social realizou na Praça Mauá ação 39 

de sensibilização. Sra. Rose Gama, relatou sobre a ação realizada na região do Mercado 40 

Municipal, em parceria com o CREAS Zona Leste, sendo que foi verificado o quanto as 41 

pessoas ainda não denunciam situações de violações de direitos de crianças e 42 

adolescentes. Sra. Claudia Diegues informou sobre a ação realizada pela Ong Pró-Viver, 43 

no entorno da Rodoviária de Santos. Sra. Raquel Cuellar sugeriu que para o próximo ano, 44 

a realização de um questionário avaliativo após a realização das ações, para indicativo e 45 

diagnóstico. Sra. Claudia Diegues, informou que na Audiência Pública sobre a temática da 46 
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Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que não houve encaminhamento 47 

significativo e que o que foi pertinente, foi o aumento do orçamento e fixo para a Política 48 

Pública de Assistência Social. Sra. Tais Aguiar lamentou sobre a ausência de outras 49 

políticas na audiência pública, fato que prejudicou a discussão e encaminhamento das 50 

propostas. Informou ainda que a Secretária Rosana Russo, apresentou que atualmente 51 

44 casos estão em acompanhamento nos CREAS. Deliberado: Envio de ofício para os 52 

Conselhos Tutelares para a devolutiva a situação dos acompanhamentos, bem como o 53 

envio mensalmente dos dados dos serviços de situações de abuso e exploração sexual. 54 

Sra. Claudia Diegues ressaltou a dificuldade em relação aos dados que não conversam 55 

entre em si, fato que impossibilita a leitura e os desdobramentos que são necessários. 56 

Sem mais nada a tratar a coordenadora dá por encerrada a reunião e a presente ata que 57 

vai assinada pela mesma. 58 
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