
Ata  da  Assembléia  Geral  Ordinária  da  Comissão  Municipal  de  Enfrentamento  a  Violência  Sexual 
Infanto Juvenil de Santos. Aos onze dias do mês de abril de dois mil e treze, as nove e trinta horas na 
Casa de Participação Comunitária,  situada a Avenida Rei  Alberto I,  numero cento e dezenove, na 
Ponta  da  Praia  em  Santos,  São  Paulo,  com  a  presença  dos  integrantes  da  Comissão,  cujas 
assinaturas constam na lista de presença, que faz parte desta ata. Em segunda chamada à senhora 
Coordenadora da Comissão senhora Maria Aparecida Costa cumprimenta os presentes e coloca em 
pauta o item um: Apreciação e Deliberação da Ata da Reunião anterior. Pergunta se todos tomaram 
conhecimento da mesma, se está a  contento e se podemos aprová-la. Com anuência de todos a 
mesma foi aprovada. Com a palavra a senhora secretária Ana Lucia Rezende explica que por acumulo 
de trabalho a ata não ficou pronta para ser apreciada e solicita aos presentes que a mesma fique para 
a próxima assembléia.  Com anuência de todos assim ficou deliberado.  Com a palavra a senhora 
secretária Ana Lucia Rezende explica que por acumulo de trabalho a ata não ficou pronta para ser 
apreciada e solicita aos presentes que a mesma fique para a próxima assembléia. Com anuência de 
todos assim ficou deliberado. Prossegue com o item dois: Discussão sobre os procedimentos para o 
Evento  Alusivo  ao  Dia  Nacional  de  Enfrentamento  a  Violência  Sexual  Infanto  Juvenil,  senhora 
coordenadora mostra o material de divulgação (folder) do IX Seminário Municipal de Enfrentamento a  
Violência Sexual Infanto Juvenil para a apreciação de todos. Após verificação foram feitas as seguintes 
alterações. Troca do horário do Café para as catorze e trinta horas; colocar o logotipo do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como Patrocínio e os demais logos como apoio.  
Senhora Colaboradora Luci Freitas solicita que seja providenciado para o evento uma interprete de 
Libras. Dando seqüência passamos para o item três: Discussão acerca das Capacitações que serão 
realizadas sobre o Fluxo de Enfrentamento à Violência Sexual  contra Crianças e Adolescentes do 
Município de Santos.  Senhora Maria Aparecida informa que dia quinze de abril próximo às dezessete 
horas  terá  uma reunião  com a Secretária  Municipal  de Educação de Santos,  Professora  Josselia 
Fontoura e dia dezessete de abril às dez horas com o Dirigente Estadual de Ensino, Professor João 
Bosco para acertar  detalhes da capacitação dos professores e funcionários. O Projeto abordará a 
dinâmica  do  Fluxo  de  Atendimento  de  Crianças  e  Adolescentes  Vítimas  de  Violência  Sexual  no 
município, será elaborado um cronograma a fim de contemplarmos as escolas municipais e estaduais.  
Nossa próxima reunião para este trabalho acontecerá dia dezesseis próximo as quatorze e trinta horas 
nesta Casa.Passando para o item quatro Indicação de representantes da CEVISS para o Comitê Pró – 
ODM; Senhora coordenadora fala que precisamos eleger um representante desta comissão para fazer 
a representação nas reuniões da ODM, após discussões a senhora Ana Lucia Rezende foi  eleita. 
Prosseguimos  para  o  último  item  da  pauta  –  Assuntos  Gerais;  senhora  Ligia  representante  da 
Secretaria de Assistência Social – SEAS fala que é preciso mobilizar uma discussão na cidade sobre a 
Exploração  Sexual  de  crianças  e  Adolescentes  a  fim  de  recolhermos  idéias,  propostas,  pois 
precisamos ter projetos atrativos, que mudam paradigmas, para que possamos enfrentar de fato esta 
prática, pois hoje a exploração está muito estruturada, o serviço está informatizado, as adolescentes já 
não precisam mias ficar em praças, porto; elas são contatadas via celular. Senhora Regina Lacerda 
fala que precisamos de intervenção educativa contínua, reativar as equipes de educadores de rua, a 
coisa está muito atrativa, o dinheiro que recebem é alto, tornando impossível competirmos por este  
viés.  Todos concordam ficando acertada uma reunião com as conselheiras Regina,  Ligia,  Rejane, 
Idalina, Mônica e Verônica para discussão deste tema. Senhora Coordenadora informa que para a 
pauta da próxima reunião teremos a apresentação do Projeto Crescer Bem da ONG Casa João Paulo,  
aprovado pelo CMDCA que trata sobre o atendimento de adolescentes vítimas de exploração sexual.  
Sem mais nada a tratar eu Ana Lucia Rezende lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela  
senhora coordenadora Maria Aparecida Costa.    

    Maria Aparecida Costa                                              Ana Lucia Rezende
Coordenadora da CM-PETI                                                  Secretária
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