
Ata  da  Assembleia  Geral  Ordinária  da  Comissão  Municipal  de
Enfrentamento  a  Violência  Sexual  Infanto-Juvenil  do  Município  de
Santos realizada ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e
quatorze, às nove horas, na Casa de Participação Comunitária, sito à Av. Rei
Alberto nº 119, Ponta da Praia – Santos.  Com a palavra a coordenadora
Maria  Aparecida  cumprimenta  os  presentes  e  inicia  explicando  sobre  a
alteração  da  data  desta  reunião  que  deveria  ter  acontecido  em  14  de
agosto,mas por motivos de um engano na agenda da casa  a reunião ficou
agendada para  hoje, a seguir  faz a  Leitura da ata que com anuência de
todos  foi  aprovada.  A coordenadora  informa que foi  encaminhado  nesta
terça-feira dia 26 de agosto a esta comissão, o processo que instituiu a Lei
2981 que dispõe sobre a Campanha Permanente de Orientação, Prevenção
e  combate  a  todo  tipo  de  abuso  e  exploração  sexual  de  crianças   e
adolescentes do nosso município, que deverá ser intensificada todo mês de
outubro,durante a semana da criança. A Lei prevê palestras de psicólogos,
pedagogos,  membros  do  Conselho  Tutelar,  CMDCA,  entre  outros,  para
orientação de educadores, familiares e alunos da rede municipal de ensino, a
Lei foi regulamentada pelo poder executivo em março de 2014, parabeniza a
iniciativa e após a discussão a comissão decide  encaminhar um  ofício a
câmara  solicitando  a  regulamentação  desta  Lei  nº  2981.  Item  II-  Plano
Municipal de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, a coordenadora apresenta o Plano e após a discussão surgem
algumas sugestões. Sra. Ana Lucia (Secretaria de Cultura) sugere criar uma
subcomissão para priorizar algumas estratégias necessárias para execução
deste  plano,  parcerias  com  as  universidades  do  nosso  município,
visualizando  que  no  plano  no  eixo  análise  da  situação  será  necessário
pesquisa, análise de dados, e diagnostico em relação a exploração sexual de
crianças  e  adolescentes.  A  coordenadora  sugere  fazer  contato  com  a
Unisantos talvez na pessoa da Sra. Isabel Kalil e convidá-la a participar da
comissão.  Sra.  Luana  (Secretaria  Segurança)  acredita  na  possibilidade
dessas parcerias e se propõem a participar dessa subcomissão. Sra. Ligia
(CREAS)  fala  que  a  UNIFESP  também  tem  trabalhos  direcionados  a
pesquisa. A colaboradora Lucy Freitas lembra que o projeto Crescer Bem,
financiado pelo FMDCA, que tinha o objetivo de atender vitimas de abuso e
exploração  sexual  tem  algumas  dificuldades  em  relação  a  questão  do
atendimento e informa que haverá uma reunião no CMDCA para discutir e
avaliar  a  situação  atual  deste  projeto.  A  coordenadora  acredita  que
precisamos  entender  melhor  a  questão  do  atendimento  as  vitimas  de
violência e exploração sexual, esse entendimento é fundamental para iniciar
a  implantação  do  Plano  Municipal  de  Enfrentamento  a  Violência  e
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Exploração Sexual  e sugere convidar   a  Sra.  Rejane (SEAS) para vir  na
próxima  reunião  trazer  informações  sobre  o  projeto  Crescer  Bem  como
também do projeto Construindo o Futuro,todos concordam, será realizado o
contato para o convite.  Sem mais  a reunião foi encerrada.

      Maria Aparecida de S. Costa                Verônica Maria Teresi

                 Coordenadora                                  Secretária
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