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Ata da Assembleia Geral Ordinária da Comissão de Enfrentamento a Violência e 1 

Exploração Sexual - CEVISS. Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte 2 

um, às nove horas, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/eyd-xqux-zvt, (devido 3 

às regras de isolamento social diante da pandemia da Covid-19), com a presença dos 4 

integrantes da Comissão, que foram orientados a preencher formulário disponibilizado no 5 
chat, em anexo. 1ª Pauta: Aprovação da ata: do mês de setembro sem questionamentos, 6 

com a anuência de todos. 2ª Pauta: Devolutivas dos encaminhamentos: 1- O 7 

documento da promotora já foi enviado ao Ministério Público, porém já chegou no 8 

SEPACOM nova reiteração querendo saber sobre a questão do fluxo, a comissão tem se 9 

debruçado sobre essa questão, foram feitas algumas articulações durante o mês, todas 10 

voltadas para essa questão, que será melhor esplanada posteriormente. Foi feito contato 11 

com o CMDCA de Cubatão, para saber quais foram as demandas a partir da nota de 12 

repúdio em relação a adolescente que foi exposta nas mídias, eles aguardam a chegada 13 

da documentação do para eles, que se comprometeram a fazer uma nota, inclusive 14 

entrariam em contato com os Conselhos Estadual e Federal dos Direitos da Criança e do 15 
Adolescente, além de enviar uma nota ao Ministério Público. 2- Também entramos em 16 

contato com a Agência Nacional de Comunição e Direitos (ANDI) e estamos articulando 17 

uma reunião, porém a Tais também fez articulação com esse órgão. Ressaltamos que a 18 
lista de presença dos representantes da CEVISS, está disponibilizado no chat. 3- Iniciamos 19 

a primeira reunião da subcomissão e a primeira pauta foi sobre o fluxo de atendimento e a 20 

partir daí organizamos algumas reuniões.  No dia 21 de setembro nos reunimos com o 21 

PAIVAS, Sr.ª Jaqueline e alguns técnicos da SEVIEP, da Coordenadoria de Controle de 22 

Doenças Infecto Contagiosas - CCDI e do Instituto da Mulher, ficou acordado que 23 

novamente tentaríamos conversar com o responsável pelo Hospital Guilherme Álvaro, já 24 

que seria o melhor para a cidade diante do fluxo. Ficou combinado de nos debruçar em 25 

conjunto, para melhorar o fluxo que já temos, devido algumas fragilidades que já vem 26 

sendo discutidas na Comissão como por exemplo a farmácia que não está no PAIVAS, a 27 

falta de transporte para a família de deslocar para buscar a medicação,  e a  falta de salas 28 

disponíveis quando se há mais de um atendimento e principalmente a busca ativa, quem 29 

controla a medicação, se a mesmo foi retirada ou não, enfim, essas fragilidades, foram 30 

conversadas e a equipe levou essas questões para discussão interna e  teremos nova 31 

reunião para que tenhamos uma devolutiva dessas fragilidades e de que forma poderia ser 32 

reolvida essas situações. Ainda ficou acertado nessa reunião, que seria agendada uma 33 

reunião com a diretora Mônica Mazzura do Hospital Guilherme Álvaro, para saber como 34 

está a situação atual do equipamento destinado para o atendimento de vítimas de violência 35 

sexual, pois já se passou muito tempo e não sabemos se o setor que havia sido montado 36 

permanece ou está sendo utilizado de outra forma. A reunião está agendada para dia 37 
22/10/21. 4- Seguimos apresentando a programação de Outubro, a mesma foi partilhada 38 

com alguns representantes da Comissão, foram realizados alguns eventos na Vila Criativa, 39 

Tia Egle, fizemos oficina de prevenção a Violência Sexual com material disponibilizada 40 

pelo CMDCA, os estojos, Gibis, em pequenos grupos e também pudemos acolher algumas 41 

crianças que relataram situações de violência que foram encaminhadas para a 42 

coordenação da entidade para as devidas providências, conforme nossa orientação e 43 

estamos monitorando. Na Vila Criativa da Vila Nova, demos continuidade as ações com as 44 

crianças e adolescentes do entorno, tiveram lanches e fizemos roda de conversa de forma 45 

lúdica e interativa, puderam fazer perguntas e tirar dúvidas. Algumas mães e irmãs mais 46 

velhas participaram e ficaram gratificadas com esse tipo de evento e gostariam que o 47 
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espaço pudesse ser aberto mais vezes para a utilização da comunidade. Em Caruara 48 

fizemos um Cine Pipoca, com várias turmas, passamos um filme, distribuímos os gibis e 49 

eles participaram tirando dúvidas, muito produtivo. Após conversarmos, discutirmos e 50 

ouvirmos alguns adolescentes os gibis foram entregues para levarem para casa e terem a 51 

possibilidade de conversarem em família sobre esse assunto. Vale lembrar que na 52 

subcomissão, ficou definido que as ações seriam em parceria com a COJUV para viabilizar 53 

alguns equipamentos e alguns recursos. Fizemos novamente Cine Pipoca também na Vila 54 

Nova com alunos do Avelino no espaço Querô. Ressaltamos a presença da Conselheira 55 

Tutelar Sr.ª Tatiana, na ação da Vila Criativa, a mesma falou que ficou impactada com a 56 

faixa etária das crianças que participaram, ela ficou observando que demonstraram saber 57 

onde acontece, ou que já sofreram esse tipo de violência. A maneira que foi abordado o 58 

tema com eles ficou evidente que conseguiram absolver e que isto fará toda a diferença na 59 

vida deles. A coordenadora da CEVISS agradeceu a parceria com o Conselho Tutelar e 60 
ressaltou a importância da união de todos em prol das crianças e dos adolescentes. 5- 61 

Também foi informado que foi iniciada uma Campanha em parceria com a COJUV “Projeto 62 

Geração Conscientização”, junto com o Rotary Clube Santos Praia, estão trabalhando com 63 

os Gibis nas escolas. Os professores e alunos dos Grêmios receberam formação da 64 

COJUV por meio do “Projeto de Mãos Dadas com a Sexualidade” e terão que criar uma 65 

campanha a partir da discussão, formação e utilização do Gibi. Será premiada a melhor 66 

campanha que em questão da prevenção a violência sexual infanto-juvenil pelo Rotary 67 

Clube Santos Praia. A coordenadora está acompanhando de perto, a campanha que se 68 

encerra no dia 10 de novembro e o melhor grupo será premiado pelo Rotary Clube Santos 69 

Praia. As escolhas dos melhores trabalhos serão avaliados pelo Sr. Edmir presidente do 70 

CMDCA, Sr. Gustavo Prado (COJUV), Fabiana Riviero e Liliane Resende (SEDUC) e dois 71 
representantes do Rotary Clube. 5- Seguimos com as ações na UME do Jardim São 72 

Manoel, trabalhando com filme e gibi há quase dois meses, muito enriquecedor o trabalho, 73 

a Orientadora Educacional tem participado, a escola nos acolheu, como a direção da 74 

escola e professores, continuaremos com esse trabalho enquanto NIA-CA/COJUV, 75 

inclusive com temas complementares a pedido da direção. Vamos tentar ir para a UME do 76 

Jardim Piratininga, já está em contato com a direção da escola. A coordenação deixa os 77 
agradecimentos a quem pode participar das ações. 6- Em relação às datas alusivas do 78 

mês de Setembro, teve uma live sobre o Tráfico de Mulheres e Meninas com Veronica 79 

Teresi e no 25 Laranja tivemos a Dr.ª Luciana Cescon dialogando sobre o suicídio no 80 

contexto da violência sexual, na qual foi tirado alguns encaminhamentos que estão sendo 81 

articulados com a Dr.ª Luciana e em breve será apresentada a comissão. No próximo 25 82 

Laranja terá a participação da juíza Dr.ª Renata Gusmão para falar sobre dois projetos que 83 

eles estão sendo conduzidos por meio da justiça restaurativa, sobre o homem agressor de 84 

violência doméstica que participará de círculos de justiça restaurativa. A mesma ressalta a 85 

importância de se tratar esse agressor, para que ele não volte a fazer isso com outras 86 
crianças e outras famílias. 3ª Pauta: Relatos sobre a situação da exploração sexual de 87 

meninas no Saboó: A informação veio por intermédio do Sr. Edmir e parece que surgiu a 88 

partir da pesquisa da Dr.ª Dirce Koga em alguma reunião com os técnicos. E foi sugerido 89 

que fizéssemos um trabalho junto as escolas do território na UME 28 de Fevereiro e a UME 90 

Martins Fontes e trazer essa situação para a comissão para que pudéssemos traçar e 91 

articular essa situação principalmente junto a Secretaria de Segurança, por isso foi 92 

apresentada a situação a este coletivo e para se ouvir sugestões para possíveis ações. Foi 93 

questionado se era de conhecimento da Conselheira Tutelar ou se receberam alguma 94 
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denúncia sobre esses casos. A Conselheira presente não faz parte da base do Paquetá, 95 

que é da base do Conselho Tutelar da Zona Noroeste, mas ela vai procurar saber. Foi 96 

perguntado a secretaria da comissão se o CREAS da Zona Noroeste está sabendo, sendo 97 

a resposta negativa. Foi colocado que o presidente do CMDCA deveria disponibilizar a 98 

pesquisa, uma vez que cita as técnicas do território e dessa forma, não ficou muito claro. 99 

Verificar no junto ao CMDCA. A sr.ª Marina pontua que no cemitério do Saboó, não é de 100 

hoje que acontecem muitas coisas nebulosas, trouxe experiência de 2015, quando estava 101 

à frente das Ações Estratégicas do PETI e junto com o Serviço de Abordagem e outros 102 

técnicos que se disponibilizaram a fazer plantão e horas extras foram fazer verificação do 103 

trabalho infantil no período de finados,  nos três cemitérios que são públicos e são 104 

administrados pela Secretaria de Serviços Públicos,e o coordenador da época trazia que o 105 

cemitério do Saboó fica muito próximo a escadaria do morro, que durante a semana 106 

existiam furtos, possibilidade de tráfico de drogas nas proximidades do cemitério, de 107 

pessoas que pulavam os muros para fazer uso, eram muitas crianças e adolescentes 108 

trabalhando em limpezas de campas, guardando veículos, que havia facilitação das 109 

próprias moradoras do território que eram responsáveis por fazerem a manutenção das 110 

campas, que acabavam terceirizando esse trabalho para adolescentes e crianças. Essa é 111 

uma questão que pode não ter sido cuidada e se agravou e pode estar acontecendo à 112 

questão da exploração sexual, embora não há conhecimento por parte dos técnicos do 113 

CREAS da Zona Noroeste, a mesmo afirma isso, por que neste mês recebeu denúncia 114 

sobre o Centro de Treinamento do Santos e problematizou a situação com os técnicos do 115 

Centro de Referência e não é de conhecimento deles, nem equipe PAEFI e Abordagem 116 

Social, eles desconhecem a situação do CT do Santos e do Cemitério do Paquetá. Ela 117 

trouxe algumas questões como, sendo um cemitério público como é a regulação de 118 

entrada e saída de pessoas do local e principalmente de crianças e adolescentes 119 

desacompanhados é uma questão a ser problematizada, a outra questão qual a 120 

organização que a prefeitura tem para administrar conflitos que acontecem lá, se a 121 

responsabilidade é da segurança pública, guarda municipal, enfim sugere um contato com 122 

a coordenação do cemitério, não se sabe se ainda é o Sr. Bento, para discutir essa 123 

situação, dentre outras apontadas á época. A Sr.ª Sandra pontua que quem está à frente 124 

do cemitério é o Jarrão, que é um bem público e não tem como impedir a entrada no local, 125 

mas precisa de uma atenção especial lá dentro e não sabe se a guarda teria como intervir, 126 

pede para o Sr. Luiz Fernando informar se está nos competes da Guarda Municipal. A 127 

Conselheira Tutelar Sr.ª Letícia, pontuou que o Conselho Tutelar recebeu a denúncia pelo 128 

Sr. Edmir e que enviaram ofício para a Guarda Municipal, e foi discutido no colegiado. 129 

Tentaram falar novamente com Sr. Edmir para saber se tinha mais detalhes por que os 130 

munícipes não sabiam sobre a situação; porém parece que há um rapaz com deficiência 131 

intelectual, que estava na porta do cemitério abordando algumas adolescentes que saiam 132 

da escola, convidando-as para fazer favores sexuais dentro do cemitério, contudo ainda 133 

não conseguiram localizar essa pessoa, por isso enviado o ofício a Guarda Municipal.  O 134 

próprio Conselho Tutelar estava no processo de descobrir, até por que a denúncia não 135 

estava específica e por esse motivo abordaram alguns munícipes para saber mais 136 

detalhes. A coordenadora da CEVISS cita que, o que foi apontado para a comissão é que 137 

seriam idosos que estavam explorando sexualmente de meninas, pergunta se foi a mesma 138 

informação ao Conselho Tutelar. A Sr.ª Conselheira confirmou o mesmo conteúdo, mas não 139 

descobriu nada sobre isto. Sr. Luiz Fernando da Guarda Civil Municipal - GCM aponta que 140 

há várias demandas nos cemitérios, mas especificamente sobre essa demanda, não tem 141 
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informação. Ele pontua que o trabalho de prevenção e conscientização nas escolas é 142 

muito é importante para que haja conscientização e que o ofício enviado é o correto para 143 

providências. A Sr.ª coordenadora da CEVISS, pergunta se no caso de ronda se a viatura 144 

entra no cemitério, pois segundo as informações os fatos ocorrem dentro do cemitério, o 145 

Sr. Luiz Fernando respondeu que sim até porque acontecem muitos furtos dentro dos 146 

cemitérios e pessoas sendo assaltadas e inclusive com flagrantes, mas precisa haver 147 

denúncias, para que haja flagrante delito. O mesmo disponibilizou e-mail da corporação da 148 

GCM, para todos que tenham demandas especificas para tratar de cada assunto. A Sr.ª 149 

Sandra socializa que esteve na reunião que foi mencionada a questão do ocorrido e que a 150 

denúncia foi de pessoas que trabalham no entorno. Coloca que é um tema delicado e é 151 

necessário pensar na prevenção e frente a isso fez um questionamento para a Prefeitura 152 

via gabinete, a respeito das ações pedagógicas, já que data de finados se aproxima, e 153 

deveria se articular para uma ação não somente no Saboó, como nos demais cemitérios.  A 154 

coordenação indaga se as ações pedagógicas seriam por parte da CEVISS e foi 155 

respondido que não e sim da Secretaria de Serviços Públicos e envolvendo os próprios 156 

funcionários dos cemitérios. Para mobilizar a população sobre essa situação, os 157 

encaminhamentos já foram feitos pelo Gabinete do Vereador e Conselho Tutelar. Sr.ª 158 

Marina insiste na ideia de discutir a responsabilização do poder público e coordenadoria do 159 

cemitério sobre a entrada crianças e adolescentes desacompanhadas nestes espaços, a 160 

mesma disponibilizou no chat uma lei municipal de Praia Grande que coloca que não é 161 

permitida a entrada de crianças desacompanhadas dentro do cemitério público, a mesma 162 

acredita que focar nisso, por mais que seja um bem público, não é local para uma criança 163 

entrar. Sr.ª Sandra se compromete em consultar o Código de Posturas e verificar sobre o 164 

assunto. A coordenadora da CEVISS indagou se há algum tipo de Lei no município de 165 

Santos, o que foi respondido que a Sr.ª Marina desconhece, contudo deixou como 166 

encaminhamento uma reunião com o coordenador do cemitério para verificar se há algum 167 

regramento sobre isso em conjunto CEVISS e CMPETI para um processo de 168 

sensibilização sobre a temática e também, seria interessante pegar o cadastro das 169 

pessoas responsáveis pela limpeza das campas e fazer uma ação também com essas 170 

pessoas que são moradoras do entorno. A coordenadora da CEVISS tirou como 171 

encaminhamento a sugestão apresentada para ampliar as ações que já foram iniciadas 172 

nas escolas, inclusive com o olhar da Guarda Municipal e a importância de ter uma Lei 173 

parecida com a de Praia Grande no município. Também apontado pela Sr.ª Susana quando 174 

se trouxe a questão da regulação da entrada pela Sr.ª Marina, e mesma trouxe que desde 175 

2015 pulavam os muros e indagamos a importância de câmera de monitoramento, por que 176 

o Cemitério do Paquetá tem câmeras, e na reunião a ser agendada, verificar que tipo de 177 

ações são realizadas para coibir a invasão nos cemitérios. A Sr.ª Raquel Cuellar, coloca 178 

que em 2015 já havia sido detectada a situação uso de drogas, tráfico, e essa terceirização 179 

das pessoas cadastradas para crianças e adolescentes, são seis anos que podem estar 180 

acontecendo essas situações. Ela também aponta que devemos ter cuidado para não 181 

haver ruídos de comunicação como foi citado as fontes, em relação às denúncias, pois 182 

durante a reunião surgiram quatro fontes diferentes de possíveis informações. A 183 

coordenadora da CEVISS alegou que a informação chegou por escrito, a partir de uma 184 

pesquisa, de que idosos estavam explorando sexualmente, meninas no cemitério do 185 

Saboó, e que tomasse as devidas providencias como coordenação. Sr.ª Letícia também 186 

recebeu o mesmo conteúdo por e-mail e dessa forma, teve que falar com as pessoas dos 187 

arredores, uma vez que ninguém sabia ou tinha visto até então. Sr. Luiz ressaltou a 188 
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importância da reunião pela coordenação dos cemitérios, pois os mesmos poderão trazer 189 

uma visão mais assertiva e acredita que é necessário ter dados para passar uma denúncia. 190 

Sr.ª Sandra reforça a importância de ações permanentes nesses espaços por que é um 191 
tema muito relevante.  4ª Pauta - Votação a respeito da separação das reuniões; na última 192 

reunião foi trazido pela Tais para a separação das reuniões das Comissões da CEVISS e 193 

CM-PETI e não é de concordância desta coordenação e foi apresentada a justificativa, ela 194 

defende que se estabeleça horários para otimizar o tempo. Foi realizada votação no chat 195 

para que fique registrado na ata, de forma unânime todos foram contrários a separação, 196 

mas que precisa rever a metodologia das reuniões, dessa forma fica definido primeiro 197 

horário será da CM-PETI das 9:00h as 10:30h e na sequencia da CEVISS das 10:30h as 198 
12:00h.  5ª Pauta -Parceria do curso Defenda-se (Grupo Marista); em 19 de maio 199 

recebemos uma solicitação de apoio a iniciativa de um projeto de formação de 200 

desenvolvimento pelo Centro Social Marista da Creche Lar Feliz, e como comissão demos 201 

o apoio e eles queriam trabalhar  o tema da exploração sexual, nos convidaram para fazer 202 

uma reunião e auxiliar na articulação, ficou combinado que a formação será com os 203 

educadores educacionais da educação infantil, por meio da Secretaria de Educação, elas 204 

tem reunião mensal e para garantir a presença de todos, a oficina será dia 24 de 205 

novembro, duas turmas, manhã e tarde, tem interesse também em fazer um webinário e 206 

nos debruçamos pontuamos ao Henrique e Daniela do Marista, que tivemos dois cursos do 207 

Sedes Sapientiae, para não abordarmos os mesmos temas, apesar de muitos atores não 208 

ter participado do curso, então entendemos que seria interessante que seria importante 209 

falar sobre a revelação espontânea e o enfrentamento a violência sexual, desafio e 210 

perspectivas intersetoriais, pois se fala muito sobre a escuta especializada, mas a questão 211 

da revelação é muito importante, pois ocorre muito dentro dos equipamentos da educação, 212 

e temos percebido que muitas coisas ocorrem de forma errônea quando há a revelação 213 

espontânea, como fazer um acolhimento sem revitimização. O webinário será dia 08 de 214 

dezembro, através do youtube do Marista, fará parte do Webinário técnicos do Grupo 215 

Marista que fazem parte do Programa Defenda-se e achamos importante convidar a Dr.ª 216 

Nelisa que é nossa Promotora de Justiça. A coordenadora da CEVISS ficou incumbida de 217 

fazer o convite a Promotora, e estamos em articulação e mais novidades informaremos 218 
posteriormente. Pauta 6: A apresentação do Painel do Mapa da Violência - PAVICON 219 

COMMULHER não vou apresentada devido ao horário avançado e ficará para a próxima 220 

reunião ordinária. A mesma lembra a todos que no dia 28/10/21 teremos novamente a 221 

reunião da subcomissão, as 9:00h. A Sr.ª Tais informou que a moção de repúdio sobre a 222 

matéria da adolescente já havia sido encaminhada a ANDI. Dessa forma a reunião foi 223 
encerrada no horário previsto. Encaminhamentos: 1- Marcar reunião com o 224 

coordenador do cemitério, com a CEVISS E CM PETI; 2- Solicitar a administração do 225 

Cemitério o cadastro de quem faz a limpeza de campas; 3- Fazer uma 226 

conscientização com os funcionários dos cemitérios a temática da violência sexual. 227 

 228 

           229 
         Christiane Andréa                                 Susana Souza do Rosário Nascimento    230 

      Coordenadora da CEVISS                                          Secretaria da CEVISS  231 
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NOME  CARGO/FUNÇÃO SECRETARIA 

Susana Souza do 
Rosário Nascimento Assistente Social SEDS/NIA CA 

Bruno Secco 
Coordenador de Apoio ao 
Empreendedorismo - DEMPRE 

Secretaria de Empreendedorismo, 
Economia Criativa e Turismo 
(SEECTUR) 

Caio dos Santos do 
Nascimento Oficial de administração/PROMIFAE SEMES 

Marina C. Perez 
Penã Assistente Social 

SEDS (mas não sou a 
representação) 

Paula Abreu da Silva 
Leal Assessor Técnico I Seectur 

Tatiana 
Derbedrossian Conselheira Tutelar Centro Conselho Tutelar 

Sandra Regina dos 
Santos Servidora Pública Gab. Vereador Caca Teixeira 

Narayana dos S F G 
Mamede Agente cultural Cultura 

Bruno Secco 
Coordenador de Apoio ao 
Empreendedorismo - DEMPRE 

Secretaria de Empreendedorismo, 
Economia Criativa e Turismo 

Leticia Figueiredo Conselheira Tutelar - ZN Conselho Tutelar 

Raquel Cuellar 
Coordenação do Serviço 
Especializado de Abordagem Social ASPPE 

Veronica Maria 
Teresi Professora/Advogada Sociedade Civil 

Luiz Fernando 
Carvalho de Souza Guarda Municipal SESEG  

Nélia Meire Eleutério Secretaria da CMPETI SETTAPORT 

Tais Aguiar Chefe de seção da SEPACOM SEGOV 

Simone Feitoza Silva 

Granero 
Professora- EJA (AUSENTE) 

 

SEDUC   

 OBS: Falta justificada pela SEDUC 


