
Ata  da  reunião  ordinária  da  Comissão  Municipal  de  Enfrentamento  a  Violência 
Sexual Infanto Juvenil do Município de Santos – CEVISS. Ao décimo dia do mês de 
janeiro de 2013 às nove horas e trinta minutos na Casa de Participação Comunitária, 
situada a Rua Rei Alberto, 117 realizou-se a Assembleia Ordinária. A coordenadora 
Sra. Mª Aparecida inicia a reunião dando boas vindas a todos e todas, a seguir Sra. 
Maria Aparecida faz a leitura da ata anterior, e  através do data show  apresenta  a 
proposta  do evento do dia 18 de maio que é o dia Nacional de Enfrentamento a 
Violência Sexual Infanto Juvenil,  a proposta é discutida  pelos presentes os quais 
sugerem  como local para o evento a  Unisantos -Universidade Católica de Santos ou 
UNIFESP –Universidade Federal de São Paulo também fica decidido a data, será no 
dia 15 ou 16 de maio das 14hs às 18hs. Professor Clóvis sugere como palestrante o 
nome de Verônica Teresi. A coordenadora explica que a Verônica vai participar do 
evento  em vários  momentos  inclusive  como  mediadora  da  mesa.  O  Conselheiro 
Tutelar Melo sugere o nome do Senador Magnum Malta, pois acredita que o nome do 
Senador vai trazer público para o evento.A coordenadora sugere o nome da Psicóloga 
Dalka Ferrari que é especialista em Violência Sexual e membro do Sedes Sapiens em 
São  Paulo  e  acredita  que  deverá  ter  mais  um  palestrante  para  falar  sobre 
Capacitações.  Valéria  (chefe da Casa) sugere o encaminhamento desse projeto do 
evento o mais rápido possível para que possa passar nas Câmaras e depois seguir para 
deliberação  do CMDCA. Márcia  sugere  que  se  faça  um levantamento  de  quanto 
vamos  precisar  de  recursos  financeiros  para  o  coffe  break (lanche)  do  evento.  A 
coordenadora solicita a Cruzada das Senhoras Católicas orçamento para comprar os 
produtos para fazer o lanche para 150 pessoas. Valéria fala sobre a importância das 
Secretarias comparecerem e de todas as pessoas que estão envolvidas na causa, as 
autoridades,  vereadores,  o  Promotor Dr.  Carmelo.  A coordenadora explica que na 
próxima reunião da CEVISS que será no dia 14 de fevereiro já teremos a resposta do 
CMDCA-Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e a partir da aprovação 
do projeto vamos criar  uma Comissão Organizadora para a realização do evento, 
porque teremos muito trabalho e pouco tempo para execução, e para finalizar pede a 
Márcia e Valéria que, por favor, verifiquem qual o material que já temos pronto da 
CEVISS pois acredita  que já temos folders e pastas material que foi feito para evento 
de  2010.  Sem mais nada a discutir encerra-se a reunião.         

Mª Aparecida de S. Costa                                                                Verônica Mª Teresi
Coordenadora CEVISS                                                                           Secretária CEVISS
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