
 

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

N 003/2015 

CT PPMulheres 003/15 

 

 DADOS GERAIS 

Data 09/06/2015 Local: sala de reunões da AGEM Horário:  9h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Vanuzia Teixeira de Souza Prefeitura de Bertioga 

Dalva A. Nascimento Prefeitura de Cubatão 

Eugênia Lisboa Homem Prefeitura de Guarujá 

Andréa Aparecida da Silva Prefeitura de Praia Grande 

Diná Ferreira Oliveira Prefeitura de Santos 

Maria Shirabayashi C. Porto Sec. Est. De Desenvolvimento Social 

Nazira Levy Brudnewski Sec. Est. De Desenvolvimento Social 

Luciana Freitas Lemos dos Santos Casa Civil/AGEM/Condesb 

Convidados;  

Celia Maria Ribeiro dos Santos CRM Cubatão 

Vania Gimenez Prefeitura de Praia Grande 

Rui Lemossmith Prefeitura de Praia Grande 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Pauta divulgada em: 
00009/06/2015  

Reunião iniciada às: 
09h35 

Término da Reunião às:  
11h25 

 

OBJETIVOS 

Item I – análise e informes sobre o trabalho realizado pelo CEPAM com as Câmaras Temáticas de 
Políticas Públicas; 
Item II – Proposta de trabalho proposto, na Oficina do CEPAM, para aprovação e encaminhamento da 
Câmara: 
Item III – 4.ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres – informes; 
Item IV – Informes Gerais (eventos locais e outros de interesse); 
Item V – Outros assuntos de interesse geral 

 

REGISTROS 

- Ausências:  
Municípios: Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.  
Estado: Segurança Pública, Habitação, Educação, Saúde, Emprego e Relações do Trabalho, Justiça e 
Defesa da Cidadania, Esporte, Lazer e Juventude, Cultura e Direitos da Pessoa com Deficiência.  
Justificativa de ausência – João Bosco Arantes – Sec. Est. Educação 

 
 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática e foram discutidos os 

seguintes aspectos: 

- Relato dos trabalhos das oficinas CEPAM; 

- Propostas de prioridades; 
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REGISTROS 

- Desafio conhecimento do número de mulheres vitimizadas anterior a criação da casa abrigo 

regional; 

- Relação dos serviços: levantamentos e de equipamentos de serviços existentes nos municípios 

em relação a mulher vitimizada; 

- Questionário simples sobre o perfil da mulher vitimizada, de forma simples diagnóstico a ser 

feito na porta das delegacias, visando a identificação dos problemas; 

- Realizar o diagnóstico no período de junho a agosto - parcerias: prefeituras, conselhos, 

universidades; 

- De agosto de  2015 a agosto de  2016 nas reuniões da CT encontros/seminários; 

- Itinerância das reuniões intercalar mês sim mês não; 

- Criação do fórum municipal com o objetivo de montar fluxo de atendimento, problemas de 

cada área; 

- Conhecer o trabalho e qual o limite de cada órgão; 

- Sistema de garantia de direitos, todos os serviços da assistência social, politicas públicas, 

ongs; 

- Última ação diagnóstico regional e apresentação da proposta do centro regional de 

abrigamento; 

- Proposta de mudança de calendário: 

. Equipamentos 2 meses; 

. Pesquisa questionário 3 meses; 

. Reuniões itinerantes intercaladas; 

. Formação de núcleo dentro das reuniões itinerantes; 

- Conferência regional - será realizada em Cubatão, em 15.09.15; 

- Discussão da importância ou não da realização; 

- dúvidas se podem ser realizadas as conferências municipais e regional; 

- Como é o processo da regional, Eugenia irá pesquisar; 

- Trazer para a reunião da Ct as prioridades; 

- Não teria a regional, serão sistematizadas as prioridades, a reunião deverá ser ampliada para a 

participação de Conselhos e Delegadas; 

- Divulgação das datas das conferências municipais; 

- Datas conferências: 

. 05.08 Santos; 

. 13.08 Bertioga; 

. 12.09 Guarujá; 

- Comissão da Conferência não tem número limite e tem que ser paritário; 
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REGISTROS 

- Assinada ontem a carta de Guarujá referente ao movimento nacional de luta das mulheres 

sobre 30% das cadeiras no Legislativo foi despachada a todos deputados federais do estado 

de São Paulo; 

- 10.06 - Conferència de Pessoaps portadoras de deficiência, em Bertioga; 

- 09.06  -  Encontro de mulheres Lgbts; 

- 11.06  - assinatura de convênios; 

- Santos em junho conferências de idoso, juventude; 

- Cadastro de instituições socioassistenciais; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

 
Santos, 9 de junho de 2015 

 
 
 
 EUGÊNIA LISBOA HOMEM 

Coordenação 
 
 
 
 
 
Luciana Freitas Lemos dos Santos 
Secretária 


