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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 vigésimo dia do mês de julho de dois mil e 2 

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

de 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. item 8 

dois da pauta: Análise do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual 9 

contra Crianças e Adolescentes: O respectivo plano foi analisado no coletivo com a 10 

participação dos presentes. Encaminhamento: A partir das alterações realizadas no 11 

plano, o mesmo será enviado por email a todos para que possam ser efetuadas as 12 

modificações necessárias correspondentes aos demais eixos. Importante salientar que a 13 

revisão do plano cessou no eixo Capacitação, sendo revisto e corrigido. A plenária sugeriu 14 

a criação de uma Subcomissão para a análise do plano, sendo esta composta pelos 15 

seguintes profissionais: Leonel, Marineide, Katia e Raquel – SEAS, Taís Aguiar – SERIC e 16 

Rose Gama – Conselho Tutelar (a mesma irá verificar a participação dos demais 17 

conselhos participarem). Encaminhamento: O CMCDA irá convocar as demais 18 

secretarias para a composição da Subcomissão para avaliação do Plano Municipal. Item 19 

três: Relatos da Coordenação e da Subcomissão da CEVISS: Foi resgatada a 20 

existência do anterior encaminhamento aprovado em reunião, no que se refere ao envio 21 

mensal dos dados no que se refere aos atendimentos realizados de crianças e 22 

adolescentes em situação de violência sexual e exploração sexual. Sra. Taís Aguiar 23 

informou que somente o Conselho Tutelar do Centro enviou os dados solicitados, sendo 24 

que no ano de 2016, ocorreram 24 situações de violência sexual (espectro) notificados 25 

através do SIPIA; e este ano existem 20 situações. A mesma ressaltou que a ausência 26 

dos dados solicitados impossibilita a realização de Políticas Públicas e que esta comissão 27 

possui tarefa nesta questão e deverá se debruçar intensivamente sobre ela. 28 

Encaminhamento: A CEVISS irá oficiar a SEAS sobre a solicitação do envio dos 29 

números de atendimentos realizados no ano de 2016 em relação à violência sexual e no 30 

período de janeiro a junho de 2017. Sra. Katia Ayres – Chefia do CREAS Zona Leste, 31 

explicou o não entendimento dos dados solicitados, uma vez que é necessário alinhar a 32 

finalidade quando estes são requisitados. Disse ainda que o serviço está dando um maior 33 

ritmo para o trabalho executado, dando prioridade às notificações para que estas 34 

cheguem a tempo. Encaminhamento: A CEVISS deverá colocar como item de pauta na 35 

reunião do CMDCA a situação do não envio de dados solicitados através da CEVISS aos 36 

Conselhos Tutelares (Zona Noroeste e Zona Leste), sendo que somente o Conselho 37 

Tutelar da Zona Central respondeu. Sra. Marineide Recupero – Coordenadora da 38 

Proteção Social de Média Complexidade informou que a SEAS se responsabiliza pelo 39 

envio dos dados solicitados. Sra. Rose Gama – Conselheira Tutelar, comunicou que 40 

entrou em contato com a Direção da UME Judoca Sampaio e foi afirmado de que não 41 

houve nenhuma situação de violência sexual, conforme havia sido informado na reunião 42 

da CEVISS realizada no mês de maio. Sem mais nada a tratar a coordenadora dá por 43 

encerrada a reunião e a presente ata que vai assinada pela mesma.  44 

 45 

Claudia Diegues Krawczuk   Raquel Cuellar do Nascimento    46 

Coordenadora                  Secretária em substituição  47 


