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DADOS GERAIS 

Data: 11/10/2016 Local: Fundo Social de Bertioga Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Luciana Freitas Lemos dos Santos Casa Civil 

Nazira Levy B Brudnewski Secret. De Estado de Desenvolvimento Social 

Maria Shiramayashi C. Porto Secret. De Estado de Desenvolvimento Social 

Vanuzia Teixeira de Souza  Prefeitura Municipal de Bertioga 

Diná Ferreira Oliveira Prefeitura Municipal de Santos 

Convidados:  

Vania Gimenez Prefeitura Municipal de  Praia Grande 

Ata divulgada em:  

01/11/2016 

Reunião iniciada às:  

9h54 

Término da Reunião às:  

11h36 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Planejamento de ações da CT para 2017; 

 Item II – Relato da reunião realizada com a Diretoria do Hospital Guilherme Álvaro; 

 Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 

Municípios: Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 

Estado: Segurança Pública – Polícia Civil, Habitação, Educação, Saúde, Emprego e Relações do Trabalho, Justiça e 
Defesa da Cidadania, Esportes, Lazer e Juventude, Direitos da Pessoas com Deficiência. 

Justificativa de ausência Eugenia Lisboa Homem Abrantes – PM Guarujá 
 

- Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Aprovação da ata anterior; 

- Plano de trabalho; 

. Foi informado que já havia sido feito anteriormente com a Eugenia, foi feito novo pedido pelo Condesb e que 

foi solicitada prorrogação do prazo de entrega; 

. Nazira propôs que seja  focada a questão do abrigo regional; 

. Leitura da proposta; 

. Dados solicitados a Secretaria de Segurança em relação a violência contra a mulher, feita a partir do Boletim de 

Ocorrência; 

. Necessidade de cruzamento dos dados para ver se chegam ao serviço de assistência; 

. Diná fez duas apresentações uma da Secretaria de Segurança Pública e outra da Saúde; 

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

N 009/ 2016 



 
 

009.16 
 

REGISTROS 

. As que mais denunciam são as que tem escolaridade mais alta; 

. A violência ocorre igualmente todos os dias; 

 Plano de Trabalho CT PP Mulheres 

Proposta/Ação Prazo Responsável Recursos Parcerias 

1-Levantamento atualizado dos 
equipamentos e serviços existentes 

Março-abril/2017 representantes de 

cada município 

RH – 

representantes 

de cada 

Município 

Prefeituras e outros de 

atendimento à mulher 

vítima de violência 

2-Reuniões Itinerantes com Palestra 

sobre o tema aberto ao público 

A partir de março 

de 2017 

Representante 

Municipal  

Prefeituras 

Itanhaém, Praia 

Grande e Santos 

Prefeituras, Conselhos e 

representantes CTs 

3- Diagnóstico regional e 

apresentação de proposta de Centro 

Regional de Abrigamento 

Setembro a 

Novembro /17 

Coordenação da 

CT e todas/os 

membros da CT 

Coordenação da 

CT e todas/os 

membros da CT 

Prefeituras e outros 

serviços 

4-Incentivar a participação 

efetiva de representantes dos 

municípios e do Estado nas 

discussões regionais desta 

Câmara do Condesb. Reuniões 

com os Prefeitos para 

sensibilização quanto a 

importância da participação na 

CT 

prazo março 

2017,  

Coordenação da 

CT e todas/os 

membros da CT 

Agem/Condesb Prefeituras 

5-Campanhas educativas sobre 

violência contra a mulher 

A partir de março 

2017 

   

  

 Plano de Trabalho 2017: 

1-Levantamento atualizado dos equipamentos e serviços existentes no atendimento às mulheres vítimas de violência em cada 
município. 

1- 2-Realização de reunião itinerantes em cada um dos 9 municípios, em formato de seminário, com a presença dos representantes 
dos órgãos públicos e da sociedade civil que fazem parte da rede de atendimento à mulher vítima de violência no município (DDM, 
Delegacia Comum, Juizado, Promotoria, Defensoria Pública, CRAS, Centro Referência, Casa Abrigo, CRAS, etc.). As reuniões 
itinerantes serão intercaladas às reuniões mensais, para no mês seguinte à realização possa ser feita avaliação, organizar o 
próximo seminário e tratar de assuntos pertinentes às políticas públicas para mulheres na Baixada Santista. 

2- 3-Diagnóstico regional e apresentação proposta de Centro Regional de Abrigamento. Reunir as informações e apresentar, ao 
CONDESB, proposta de implantação do Centro Regional de Abrigamento à Mulheres vítimas de violência em situação de risco de 
vida. Na apresentação constará os diagnósticos municipais mostrando o perfil das mulheres que procuram as delegacias, a 
realização dos seminários municipais, as redes de atendimento em cada município, a criação ou não de núcleo ou fórum popular 
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pelo enfrentamento à violência contra mulher, e a real necessidade de criação de uma casa abrigo regional. Justificativa 
interessante e traz economia ao município. 

. Questões de tráfico, egressas e mídias; 

. Incentivar mulheres na questão política; 

. Uso da mulher pelos partidos politicos para ter cota; 

. Shira levantou que é a favor de serem feitas campanhas e informou que o Governador do Estado também; 

. Vanuzia levantou realização de campanhas nas escolas e Diná falou sobre a experiência de Santos; 

. Centro Regional – trazer proposta de abrigo regional 

. Procurar entidade que trabalhe ações regionais; 

. Quantas vagas por município – seria proporcional ao número de mulheres? 

. Vania, de Praia Grande ver se os Prefeitos apresentam propostas; 

. Divider atribuições para montar o projeto; 

. Nazira diagnóstico – estrutura, importância; 

. Diná número de mulheres que sofrem violência em função de boletim de ocorrência; 

. Quantas mulheres habitantes/percentual de agressão; 

- Nazira qual é o resultado desta Câmara Temática? Quais foram os Avanços – mostrar resultado mais efetiva; 

- Vanuzia – proposta de visita aos municípios; sair sempre da reunião com alguma tarefa a ser feita/demanda a 

ser feita; 

- Prioritariamente chamar os municípios que não estão participando das reuniões; 

- Nazira – qual o público que se quer atingir? Qual o tipo de campanhas (violência, empoderamento etc.), 

veículos a serem utilizados (cartilhas, outdoor, TV etc.). qual a estratégia? 

- Vanuzia – campanhas através de palestras. Trabalho conjunto com as Diretorias Regionais do Estado; 

- Diná – fazer campanhas independente de palestras (busdoor, cartazes) – apoio da Tribuna; 

. Nazira – necessidade de resultado efetiva da CT; 

. Vanuzia propôs a elaboração de questionário a sere aplicados nas reuniões itinerantes versando sobre o perfil; 

. Shira informou sobre o Programa Recomeço família onde são aplicados questionários em usuários e em 

técnicos. Importância de se saber o que cada parte quer; 

. Acertou-se que a Vanuzia elaborará a proposta de questionário o qual deverá ser enviada para todos os 

membros e discutido na próxima reunião; 

. Breve relato da reunião com o corpo diretivo do Hospital Guilherme Álvaro e as sras. Diná (Prefietura de 

Santos) e Luciana (AGEM/Casa Civil); 

- Vanuzia falou sobre a apresentação do CONSEAS no Condesb 

- Convites: 

. 11  a 13/11 – Revela Bertioga e Revela Vizinhos 

. 28/11 a 03/12 – Vira inclusiva  

- Próxima reunião dia 13/12/16, 9h30, na AGEM – enviar devolutiva a Dra. Albertina sobre a reunião com o 

pessoal do Hospital Guilherme Álvaro; 
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. Pauta: questionário e tabela da Secretaria de Segurança Pública referente a violência contra a mulher; 

. Acertou-se que deverão trazer comes e bebes para uma pequena confraternização; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.    

 

 
 

Santos, 8 de novembro de 2016 
 

 

 
 

DINÁ FERREIRA OLIVEIRA 
Coordenadora 

 
 

 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 

Secretária 


