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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. Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 2 

as nove e trinta horas na Casa de Participação Comunitária, situada na 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 1 - 7 

Leitura e Deliberação da ata da reunião anterior: Ata aprovada. Item 2 -Análise das 8 

Propostas de Alterações à Resolução Normativa 240/13 do CMDCA encaminhadas 9 

pela SEAS: Alteração do item 4 página 31 da Cartilha do Fluxo de Atendimento às 10 

Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual - onde lê-se CREAS deverá ser 11 

alterado para CRAS/CREAS; onde lê-se Poder Jurídico deverá ser alterado para Poder 12 

Judiciário e  onde lê-se CVC ou Tô Ligado Criança ou Adolescente SENAT deverá ser 13 

alterado para CAPS. Item 3 - Relatos da Coordenação: Relata-se a necessidade de 14 

agendamento de reunião com o Departamento responsável pelo PAIVAS para 15 

esclarecimento do fluxo, uma vez que, no serviço não ocorre o atendimento psicológico 16 

de crianças e adolescentes, bem como, não há assistente social lotada no mesmo. Será 17 

realizada distribuição de material da campanha permanente no entorno do Sambódromo 18 

durante os dias de desfiles pela equipe de Abordagem Social da ASPPE. A distribuição 19 

também será realizada no feriado de Carnaval. Para o próximo Carnaval elaborar texto 20 

sucinto para divulgação nas bandas. O mesmo texto deverá ser apresentado para 21 

SECULT para possível divulgação nas salas de teatro e cinema da cidade. Após 22 

elaboração do texto retomar contato com a SECULT para execução da parceria. Item 4 - 23 

Assuntos Gerais: Solicitado agendamento de reunião com a SEDUC para discussão 24 

acerca dos impactos da Lei Municipal 3397/17 no Sistema Educacional do Município. Sem 25 

mais nada a tratar a coordenadora dá por encerrada a reunião e a presente ata que vai 26 

assinada pela mesma. 27 
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Claudia Diegues Krawczuk    Ana Lúcia Rezende Sant'Ana      30 

Coordenadora            Secretária 31 


