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DADOS GERAIS 

Data: 13/12/2016 Local: Fundo Social de Bertioga Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Luciana Freitas Lemos dos Santos Casa Civil 

Vanuzia Teixeira de Souza  Prefeitura Municipal de Bertioga 

Eugenia Lisboa Homem Abrantes Prefeitura Municipal de Guarujá 

Diná Ferreira Oliveira Prefeitura Municipal de Santos 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/Condesb 

Bárbara Vieira AGEM/Estagiária 

Mariana Santos Souza Conselho Tutelar de Bertioga 

Solange Alvarez de Alvarenga Secretaria de Estado de Educação 

Ata divulgada em:  
06/12/2016 

Reunião iniciada às:  
10h32 

Término da Reunião às:  
11h20 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Análise e discussão dos dados de violência contra a mulher na Baixada Santista; 
 Item II – Confraternização; 

 Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente 
Estado: Segurança Pública – Polícia Civil, Habitação, 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; 

- Gráficos de estatísticas dos municipios sobre violência contra a mulher elaborados pela representante 

de Bertioga os quais estão arquivados junto a Secretaria Executiva do CONDESB; 

. Guarujá  - Eugenia colocou que quando se pede dados de estupro ligados a Lei Maria da Penha só 

aparecem os dentro da relação afetiva,  os outros não aparecem; 

. Maior número de BOs é de ameaça; 
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. Diná ressaltou o número de mulheres que se candidataram e tiveram um número reduzido de votos; 

. Eugenia lembrou que  houve uma promessa do Deinter há uns três meses de separarem os números 

de estupro de mulheres com o de vulnerável; 

. Diná colocou que sempre foi falado que a média de violência é maior nos finais de semana,  

atualmente está acontecendo todos os dias, recorte de horário: acontecem mais nas horas das 

refeições; 

. No sábado a incidência é maior - é entre 3 e 4 horas da manhã; 

. Secretaria da Saúde passou os dados que a maior incidência e nos bairros são Gonzaga e Boqueirão, 

que os infratores são pele branca, com escolaridade que tem mais informação; 

. Levantada a abordagem feita na novela Malhação, da Rede Globo sobre a violência contra a mulher; 

. Vanuzia informou que nos gráficos foram utilizados dados referentes ao crime; 

. Aumento das denúncias em relação a ameaças; 

. Focar a Delegacia da Mulher em caso de violência doméstica; 

. Bertioga só tem um DP, necessidade de se ter mais; 

- A ideia do questionário - impressão de 100 cópias por  município para se ter uma amostra; 

. Cada município escolhe quais lugares melhores para aplicação do questionário para se ter o 

levantamento; 

. Proposta de ser aplicado no público que utiliza o CRAS e CREAS; 

- Diná informou sobre a realização de reunião na Delegacia da Mulher com a sra Conceição dos Santos 

Almeida Dante, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Commulher)  de Santos e  

com a Chefe da Casa Abrigo de Santos. A Delegada de Polícia informou que celebraram convênio com 

Universidade para estagiários do curso de Psicologia e foi proposto pela sra. Conceição que se tenha 

na Delegacia estagiários do curso de Direito; 

- Não será realizada reunião desta CT em janeiro 2017; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.    
 

 
Santos, 13 de dezembro de 2016 

 
 
 
 

DINÁ FERREIRA OLIVEIRA 
Coordenadora 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


