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DADOS GERAIS 

Data: 13/09/2016 Local: sala de reuniões AGEM 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 

Eugênia Lisboa Homem Abrantes Prefeitura Municipal de Guarujá 

Diná Ferreira Oliveira Prefeitura Municipal de Santos 

Convidados:  

Hosana Reis  

Ariel Alexandre dos Santos CONDESB/AGEM 

Bárbara V. de A. de Oliveira Agem – Estagiária 

Gustavo Prado Ignácio AGEM 

Marcos Augusto Ferreira AGEM/ Assessoria de Imprensa 

Marinilza Monteiro AGEM 

Rosmary Corrêa Conselho Estadual da Condição Feminina 

Jucimara Dias A. Rodrigues Coordenadora Eixo Políticas Públicas – DRADS BS 

Albertina Duarte Takeuti 
Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para 
a Mulher 

Humberto Ney Santana Prefeitura Municipal de Peruíbe 

Tânia Simões Prefeitura Municipal de Praia Grande 

Marina Marinho de Azevedo Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social 

Pauta divulgada em:  
06/09/2016 

Reunião iniciada às:  
10h20 

Término da Reunião às:  
12h24 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Aprovação da ata da reunião anterior; 

 Item II – Apresentação dos municípios; 
 Item III – Apresentação da Coordenadora Estadual de Políticas para a Mulher – Profa. Dra. 

Albertina Duarte Takeuti; 

 Item IV– Outros assuntos de interesse regional. 
 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe 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. 

Ata de Reunião da Câmara Temática Especial de Políticas 
Públicas para as Mulheres 

N 007/ 2016 
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 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, a qual passou a palavra a 
Diretora Executiva substituta da AGEM, Marinilza Monteiro a qual falou da importância desta 
Câmara, de seus trabalhos e colocou a AGEM à disposição.  

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
- A representante do Conselho Estadual da Condição Feminina, Dra. Rosmary explanou sobre as 

modificações ocorridas com os Conselhos e Coordenadorias do Estado de São Paulo; 

. Ressaltou que ficaram subordinados a Casa Civil e há um mês voltaram para a Secretaria de 

Estado de Justiça e Defesa da Cidadania; 

. Estão sem orçamento devido as mudanças; 

. Promovem parcerias para desenvolver projetos, realizando trabalho conjunto entre Conselhos 

e Coordenadorias e planejando trabalhar dessa forma nas atividades do Outubro Rosa; 

. Estão procurando encontrar saídas e contam com muita boa vontade do Secretário de Estado 

de Justiça e Defesa da Cidadania; 

. O Conselho realiza reuniões mensais; 

. Amanhã (14/09/16) será feita apresentação de candidatas a Vereadora independente do 

partido que pertencem; 

. Ressaltou os trabalhos realizados no Pacto  assinado por Santos e Guarujá, que atualmente 

está parado; 

. Informou sobre agendamento de reunião com o Ministro de Segurança,  Alexandre Morais e 

que os convênios federais estão todos suspensos;  

. Ressaltou que o foco da Secretaria Federal será nas regiões norte e nordeste; 

. Explicou que faz parte de comissão que discute violência a mulher e atendimento das 

Delegacias de Polícia; 

. Apresentou projeto de sensibilização das entradas que seriam  as delegacias e postos de 

saúde e análise de periculosidade do agressor equestionário fatores de risco; 

. Foi lembrado pela Coordenadora desta CT que o pacto deve ser recaptuado a cada quatro 

anos e que no ano que vem o pacto atual completa os quatro anos e o que será feito? Sendo 

esclarecido pela Dra. Rosmary que , já começaram a  atualizar o que foi feito em 2011;  

. A representante de Bertioga levantou a importância da  cartilha de Conselhos municipais e 

informou que o Secretário de Estado sabe dessa importância; 

- Com a palavra a Profa. Dra. Albertina da Coordenadoria Estadual colocou que os tempos estão 

muito difíceis e que estão trabalhando sem recursos; 

. Informou que visitou todas as Secretarias de Estado, onde foi  muito bem recebida, mas não 

obteve recursos; 
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. Lembrou que estamos em fase de eleições e levantou a necessidade de se começar a pensar 

no dia 8 de Março do ano que vem, juntando todos os Prefeitos e fazer uma solicitação única; 

. Levantou a necessidade de se ter Grupos de sala de espera em todas as unidades básicas, 

onde a fiscalização das salas seria realizada por estagiários discutindo gêneros; 

. Também informou sobre a criação de web conferência uma vez por mês; 

. Colocou que Santos e Registro são regiões onde é muito difícil ter mudanças na saúde, sendo 

que a saúde é um indicador; 

. Destacou a proposta de participação de web conferência em relação ao empoderamento da 

mulher; 

. Sobre as atividades do Outubro rosa  informou que a Secretaria de Estado de Saude prometeu 

a carreta que ficará 15 dias no Pátio do colégio, em São Paulo, onde serão atendidas 

preferencialmente mulheres imigrantes e refugiadas; 

. Lembrou que Novembro é o mês do ativismo, realização de conferência; 

. 07.12. será realizado o Forum de Direitos, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, 

com viés com a saúde, onde ela consegue penetrar. No período da tarde haverá premiação de 

boas práticas,  para todos os paises da América Latina; 

. Informou que uma vez por mês em todos os teatros realiza-se uma açao da questão de 

gênero e ação cultural; 

. Em relação a esportes destacou projeto realizado em Caraguatatuba sobre a questão do uso 

da camisinha, na área de trabalho, apresentou o outubro rosa, 7 de setembro poupa tempo 

questões e na área dos Direitos da pessoa com deficiência estão trabalhando a questão de 

sexualidade das mulheres deficientes. Proposta de trabalho com o Hospital Guilherme Álvaro a 

exemplo do Perola Byington; 

. Informou que a Secretaria de Comunicação está produzindo video entitulado agressão não é 

amor, utilizando o canal do youtube; 

. Também apresentou o Portal do adolescente e do oprimido – criação; 

. Propôs mobilizar o disque trote, levantando a questão dos trotes nas faculdades de Santos de 

Santos nessa questão; 

. Ação efetiva do trote solidário; 

. Disque proteção, parcerias, assistencialismo  e a criação de um fundo solidário; 

. Secretário lançamento de cartilha; 

. Secretaria de Estado da Agricultura trabalho  com hortas sustentáveis; 

. Ações: outubro rosa, grupos de sala de espera, dias de ativismo, grupos de proteção e web 

conferência youtube toda quarta-feira; 
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. Realizou parcerias sem recursos; 

. Atividades: 20/09 e 18/10, das 10 às 12h, link da saúde da criança e adolescente; 

. Dr. Ricardo Haydem, do Guilherme Alvaro fará reuniões mensais sobre atendimento integrado 

para mulheres; 

- Em seguida as representantes municipais expuseram os trabalhos realizados em seus 

municípios conforme segue: 

. Santos -  em relação ao trote universitário - , doação de sangue; 

o Outubro rosa é aberto oficialmente pelo Prefeito, caminhada com parceria da Prefeitura com o 

Instituto Neomama; 

o Secraids na Secretaria de Estado de  da Saúde de Santos; 

o Trabalho realizado com jovens; 

o Mortalidade infantil - casos de óbitos são discutidos; 

o Kits maternidade; 

. Bertioga -  fazer mais sem recurso, eles não tem Delegacia da Mulher, atendimento feito pelo 

CREAS, nao tem demanda muito alta, tema é humanização; 

o Ações concretas que se vai ter no município, trabalho intersetorial realizado; 

o Ações afirmativas, trabalhar a justiça de forma integrada; 

o Custeio pelo município; 

o Trabalhar de forma intersetorial principalmente na educação; 

. Guarujá - desafio que a Coordenadoria Estadual  incentive órgãos gestores municipais; 

o É através dos gestores municipais que se consegue ; 

o Delegacia da mulher 24 horas  central de flagrantes - criação de mais por pólo; 

o Centro de referência de prevenção; 

o Trabalho conjunto com  a Coordenadoria Estadual; 

o Trabalho de promotoras populares, programa que utiliza pouca verba, edital para que as 

prefeituras façam esse projeto; 

o Mortalidade diminuiu o índice; 

. Praia Grande - trabalho conjunto no acolhimento e tratamento da mulher vitimizada com 

aoMinistério Público e Delegacia, trabalho dos agentes comunitários com Pedagogos em visitas 

nas casas; 

o Trabalhos periódicos,  necessidade de mais ações específicas; 

o A rede de enfrentamento funciona em Praia Grande; 

- A representante do Conselho da Condição Feminina colocou que é  favorável a mudança da Lei 

Maria da Penha, levantou a questão do trabalho do Delegado de Política e a importância da 
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melhora da porta de entrada; 

- A representante do Conselho de Santos, sra. Elza levantou a  questão da Vara Judicial agilizar 

as medidas; 

- Dra. Albertina comentou a questão dos filhos do funk e da novidade referente a postagens de 

mordidas e marcas nos corpos; 

- A Diretora da DRADS BS levantou a questão do azeitamento dos fluxos do CREAS com os 

municípios e delegacias, avançar na nossa região esse atendimento; 

- Dra. Rosmary perguntou se tem alguma estatística dos municípios sobre os atendimentos, 

sendo esclarecido pela Sra. Jucimara que na Região Metropolitana da Baixada Santista que é 

constituída por nove municípios se tem doze CREAS, onde os municípios de Santos, São 

Vicente e Praia Grande tem mais de um. Nos municípios de pequeno porte a demanda de pop 

rua é atendida no CREAS e estão em implantação de centro pops. Tem estatísticas do que se 

atende mais e acertou-se que será pedido as coordenadorias dos CREAS para que façam o 

levantamento; 

- A Dra. Albertina informou que ficou pronto o video que estará no youtube com o tema: amor 

não é agressão 

- Casa abrigo só os municípios de Santos e Cubatão tem; 

- Questão da casa abrigo regional 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.    
 

 
 

Santos, 13 de setembro de 2016 
 

 
 
 

DINÁ FERREIRA OLIVEIRA 
Coordenadora 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


