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DADOS GERAIS 

Data: 09/08/2016 Local: Centro de Referência da 
Mulher de Cubatão 

Horário: 09:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Luciana Freitas Lemos dos Santos Casa Civil 

Vanuzia Teixeira de Souza  Prefeitura Municipal de Bertioga 

Célia Maria de Azevedo Prefeitura Municipal de Cubatão 

Eugênia Lisboa Homem Abrantes Prefeitura Municipal de Guarujá 

Diná Ferreira Oliveira Prefeitura Municipal de Santos 

Nazira Levy Brudnewski Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos CONDESB/AGEM 

Inês Oliveira Prefeitura Municipal de Cubatão 

Marina Marinho de Azevedo Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social 

Pauta divulgada em:  
03/08/2016 

Reunião iniciada às:  
09:30 

Término da Reunião às:  
11:30 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Realização do Fórum ’’ Construindo a Rede de Enfrentamento à 
violência contra a Mulher’’ em Cubatão. 

 Item II – Outros assuntos de interesse regional. 
 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente 
Estado: Segurança Pública – Polícia Civil, Habitação, Educação, Saúde, Justiça e 

Defesa da Cidadania, Esportes, Lazer e Juventude, Cultura, Direitos da Pessoas com 
Deficiência, Emprego e Relações do Trabalho. 
 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática e foram 
discutidos os seguintes aspectos: 
- Foi exibido o projeto Mulheres da Paz e o Coletivo Levante Mulher, Nazira 
encaminhará o mesmo para o mail dos participantes; 
- Foi levantada questão referente a reunião do dia 11 de outubro para que a 
mesma ocorra no período da Tarde as 14:00;  
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- Célia fez um breve histórico sobre o início e criação do Centro de Referência 
da Mulher de Cubatão; 
- Foi lembrado pelos participantes os 10 anos referentes a criação da Lei Maria 
da Penha; 
- Atividades e Ações conduzidas pelo Centro de Referência; 
  Chás da Tarde, Cinemas, rodas de conversa etc. 
- Foi mencionado o dia do outubro rosa com uma caminhada de 

aproximadamente 300 mulheres até o Centro de Referência da Mulher; 
- Falta de comunicação entre a Delegacia de Defesa da Mulher com o Centro de 
Referência; 
- Vanuzia levantou questão referente a falta de divulgação da equipe do 
Atendimento de Saúde Pública para encaminhamento das mulheres vítimas de 
violência para o Centro de Referência da Mulher; 
- Célia comentou sobre o atendimento das UPAS (UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO), que encaminha mulheres vítimas da violência para o Centro de 
Referência sendo que os problemas poderiam ser solucionados pelas Delegacias 
de Defesa da Mulher anteriormente a violência ocorrida, com a criação de 
Estandes e pessoas do Centro de Referência para estarem em cada Delegacia 
em pronto atendimento dos casos de violência; 
- Eugênia levantou questão se a Casa abrigo será apenas de passagem; 
- Célia falou que a Casa receberá mulheres de outros municípios; 
- Diná comentou a forma como as mulheres vítimas da violência tomam 
conhecimento do Centro de Referência enfatizando que o modo de propagandas 
do Centro deve ser de modo informal e mais abrangente; 
- Foi abordado por Célia a dificuldade que a Polícia Militar atende os casos de 
agressão as mulheres; 
- Eugênia comentou a criação de um projeto para capacitação de mulheres e 
consequentemente da população vítima de violência para municípios que não 

dispõe de Centro de Referência; 
- Eugênia comentou que no município de Guarujá os agentes municipais de 
saúde foram capacitados para informar as mulheres vítimas de violência os seus 
direitos; 
- Célia enfatizou que assuntos partidários não podem influenciar as ações do 
Centro de Referência; 
- Vanuzia enfatizou que o atendimento à mulher vítima de violência deve ser no 
Centro de Referência e não no CREAS (Centro de Referência Especializado); 
- Foi comentado por Célia que o Centro de Referência oferece cursos 



 
 

006.16.doc  Página 3 de 3 

REGISTROS 

profissionalizantes em parceria com a fábrica de comunidade do município; 
- Foi exibido o filme ”O Sonho Impossível’’, a música da cantora Alcione em 
homenagem a Lei Maria da Penha e a música do cantor Zeca Pagodinho; 
 
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.    
 

 
 

Santos, 9 de agosto de 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

DINÁ FERREIRA OLIVEIRA 
Coordenadora 

 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


