
Ata da Assembléia Geral Ordinária da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência

Sexual Infanto Juvenil de Santos. Aos treze dias do mês de março de dois mil e quatorze,

às nove horas e trinta minutos, na Casa de Participação Comunitária, sito à Av.Rei Alberto

nº 119, Ponta da Praia – Santos. Com a palavra a senhora Veronica Teresi explica que

conduzirá a reunião em razão da ausência da Coordenadora senhora Maria Aparecida

Costa por motivos particulares, cumprimenta os presentes e coloca em pauta o item um:

Apreciação e deliberação da ata anterior; pergunta se todos tomaram conhecimento,

se  pode  ser  colocada  para  deliberação.  Com anuência  de todos  a  ata  foi  aprovada.

Prossegue  com  o  item  dois  da  pauta;  Apresentação  dos  dados  das  Oficinas  de

Capacitação dos Fluxos de Atendimento das Vítimas de Violência Sexual  contra

Crianças e Adolescentes . Sra. Veronica relata que foram realizadas 10(dez) oficinas de

capacitações  a  toda  rede  publica,  informando,  discutindo,  explicando  o  fluxo  de

atendimento as votimas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Refere que

foram  reuniões  ricas  com  depoimentos  de  profissionais  de  várias  áreas,  a  saber:

educação,  saúde,  assistência  social  entre  outras.  Tivemos  como  ponto  positivo  em

relação a avaliação do grupo as informações recebidas que vão contribuir muito para o

melhor atendimento da rede de serviços, como feedback observamos a necessidade de

espaços  para  discussão  de  casos  entre  os  profissionais  da  rede;  necessidade  de

advogados  no  Centro  de  Referência  Especializado  da  Assistência  Social  -  CREAS,

ausência  de  dados  reais  de  crianças  e  adolescentes  do  municipio  em  situação  de

violências; maior adesão dos profissionais da rede de serviços e atendimentos, visto que

100(cem) vagas não foram utilizadas. Como ponto principal foi observado a importância

da  capacitação  para  formação  de  multiplicadores  destas  informações.  Dando

continuidade  passamos  ao  item  3  –  discussão  acerca  dos  procedimentos  para  a

realização do evento alusivo ao dia dezoito de maio. Senhora Veronica explica que é

preciso pensarmos em algo para o evento; após discussões deliberou-se pelo lançamento

da Cartilha dos Fluxos de Atendimento das Vítimas de Violência Sexual contra Crianças e

Adolescentes e também surgiu a preocupação de como ficará a situação da exploração

sexual durante a Copa do Mundo; o que o Comitê Pró-Copa está planejando, quais ações

serão aodtadas? Sr. Edmir representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
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e do Adolescente -CMDCA, fala que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente – CONDECA, tem material  alusivo ao tema que poderá ser  utilizado em

nosso município. Sra. Mariana Muyer, representante da Secretaria Municipal de Turismo –

SETUR  explica  que  a  distribuição  desse  material  poderia  ser  feito  nos  postos  de

informações.  Isto  posto,  foi  deliberado  os  seguintes  procedimentos,  a  saber:

encaminhamento de oficios ao CMDCA solicitando que o CONDECA forneça o material

acima  para  distribuição  na  cidade  de  Santos;  ao  presidente  do  Comitê  Pró-Copa,

solicitando informações  sobre  as  ações  que  estão sendo pensadas e  articuladas em

relação  a  problemática  citada,  a  SETUR  colocando  a  CEVISS  à  disposição  para

realização de capacitação especifica sobre a situação de exploração sexual de crianças e

adolescentes aos profissionais do turismo. Dando sequência passamos ao ítem Assuntos

Gerais,  Senhora  Veronica  informa  que  no  dia  27.p.f.  (vinte  e  sete  próximo  futuro),

ministrará palestra sobre Tráfico de Pessoas na Universidade de Santos – UNISANTO -

Campus Dom Idílio. Senhora Ana Lucia Rezende representante da Secretaria Municipal

de  Cultura  -  SECULT convida  a  todo  para  Xll  Encontro  COMMULHER,  com o  tema

Comportamento e Vulnerabilidade da Mulher frente ao Álcool e outras Drogas na Família,

que  será  realizado  dia  14  (quatorze)  de  março  p.f.  na  Universidade  santa  Cecília  -

UNISANTA no horário das 8h30 às 13h. Senhora Luci Freitas, colaboradora informa que

nos dias 28. p.f. (vinte e oito próximo futuro) e 29 p.f. (vinte e nove próximo futuro) no

horário das 8 às 18h na Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP será realizado a

Conferência  Regional  de  Economia  Solidaria.  Sem  mais  nada  a  tratar,  a  Reunião

Ordinária foi encerrada. 

                   Maria Aparecida de S. Costa                     Verônica Maria Teresi

                           Coordenadora                             Secretária
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