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Órgão:

SME - Secretaria Municipal de Educação
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E-mail

Descrição da solicitação:

Solicitamos saber se atualmente há algum tipo de campanha de combate à violência s
exual contra estudantes das escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Pa
ulo.

Resposta do pedido
Data Resposta:

18/07/2017
Prezado Solicitante,
Agradecemos o contato.

Resposta:

Inicialmente, é importante destacar que as políticas de enfrentamento à violência sex
ual contra crianças e adolescentes são conduzidas no âmbito da Comissão Municipal
de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolesc
entes (CMESCA). Essa Comissão foi instituída pelo Decreto Municipal 48.358, de 17 de
maio de 2007, configurando-se como órgão de caráter consultivo e propositivo, deve
ndo contribuir para implantação e implementação do Programa Municipal de Combat
e à Violência contra Crianças e Adolescentes, nos termos do artigo 9º, caput e inciso
I, referido Decreto. Ademais, a coordenação das atividades da CMESCA cabe à Secret
aria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), conforme o artigo 5
º do Decreto mencionado, e conta com representações de outras Secretarias e órgão
s colegiados relacionados à temática, incluindo a Secretaria Municipal de Educação.
O Plano Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra C
rianças e Adolescentes, elaborado partir da realização de conferências regionais no
Município e formatado pela CMESCA, não prevê ação específica de campanhas em es
colas da rede municipal de ensino. Este Plano está em processo de revisão, coorden
ado por SMADS.
No que concerne às ações desenvolvidas por esta Secretaria, a Divisão de Gestão De
mocrática e Programas Intersetoriais de COCEU realizou no ano de 2016 o Seminário
“Abuso Sexual contra crianças e adolescentes”, destinado a profissionais que atuam
na rede municipal de ensino. Para a edição de 2017, estão previstos quatro encontro
s de quatro horas em cada uma das treze Diretorias Regionais de Educação, no segu
ndo semestre de 2017. Tais seminários podem, inclusive, trazer questões pertinente
s que possam subsidiar os trabalhos da CMESCA de revisão do Plano Municipal de En
frentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual.
Atenciosamente,
Fatima Elisabete Pereira Thimoteo
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Educação
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Prezado Solicitante, Agradecemos o contato. Inicialmente, Luciano
é importante destacar que as políticas de enfrentamento à José de
violência sexual contra crianças e adolescentes são cond Souza Paula
uzidas no âmbito da Comissão Municipal de Enfrentamento
à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes (CMESCA). Essa Comissão foi instituída pelo
Decreto Municipal 48.358, de 17 de maio de 2007, configura
ndo-se como órgão de caráter consultivo e propositivo, de
vendo contribuir para implantação e implementação do Pro
grama Municipal de Combate à Violência contra Crianças e
Adolescentes, nos termos do artigo 9º, caput e inciso I, refe
rido Decreto. Ademais, a coordenação das atividades da C
MESCA cabe à Secretaria Municipal de Assistência e Dese
nvolvimento Social (SMADS), conforme o artigo 5º do Decre
to mencionado, e conta com representações de outras Sec
retarias e órgãos colegiados relacionados à temática, inclu
indo a Secretaria Municipal de Educação. O Plano Municipa
l de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes, elaborado partir da realiz
ação de conferências regionais no Município e formatado p
ela CMESCA, não prevê ação específica de campanhas em
escolas da rede municipal de ensino. Este Plano está em p
rocesso de revisão, coordenado por SMADS. No que conce
rne às ações desenvolvidas por esta Secretaria, a Divisão
de Gestão Democrática e Programas Intersetoriais de COC
EU realizou no ano de 2016 o Seminário “Abuso Sexual con
tra crianças e adolescentes”, destinado a profissionais qu
e atuam na rede municipal de ensino. Para a edição de 201
7, estão previstos quatro encontros de quatro horas em ca
da uma das treze Diretorias Regionais de Educação, no seg
undo semestre de 2017. Tais seminários podem, inclusive,
trazer questões pertinentes que possam subsidiar os trab
alhos da CMESCA de revisão do Plano Municipal de Enfrent
amento à Violência, Abuso e Exploração Sexual. Atenciosa
mente, Fatima Elisabete Pereira Thimoteo Chefe de Gabinet
e Secretaria Municipal de Educação

29/07/2017

Finalizado

Finalizado

Voltar

Copyright | SAC

http://esic.prefeitura.sp.gov.br/detalhes_pedido_v2.aspx

2/2

