
 

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

N 005/2016 

CT PPMulheres 005/16 

 

 DADOS GERAIS 

Data 12/06/2016 Local: Fundo de Solidariedade de Guarujá Horário:  9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Luciana Freitas Lemos dos Santos Casa Civil 

Vanuzia Teixeira de Souza Prefeitura Bertioga 

Eugênia Lisboa Homem Prefeitura de Guarujá 

Michele Sartori PM Itanhaém 

Andréa Aparecida da Silva PM Praia Grande 

Diná Ferreira Oliveira Prefeitura de Santos  

Maria Shirabayashi C. Porto Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

Nazira Levy Brudnewski Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

Convidados:  

Vania Gimenez PM Praia Grande 

Pauta divulgada em: 
07/06/2016  

Reunião iniciada às: 
9h58 

Término da Reunião às:  
11h158 

 

OBJETIVOS 

Item I – Avaliação do evento/reunião itinerante realizada em Guarujá em junho/16; 
Item II – Eleição mandato Coordenadora e Relatora gestão 2016-2018; 
Item III – Informação da próxima reunião itinerante a ser realizada em agosto/16; 
Item IV - Informes gerais. 
 

 

REGISTROS 

- Ausências:  
Municípios: Cubatão, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 
Estado: Segurança Pública – Polícia Civil, Educação, Saúde, emprego e Relações do Trabalho, 
Justiça e Defesa da Cidadania, Esportes, lazer e Juventude, Cultura e direitos da Pessoa com 
Deficiência 
 

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

os seguintes aspectos: 

- Agenda reuniões; 

- Avaliação da última reunião; 

. Caso de atendimento no Reavivas e CREAS; 

. Avaliação positiva do evento; 

. Ausência da Delegacia de Guarujá; 
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REGISTROS 

. Promotoria de Justiça e Defensoria Pública não aceitaram covite para participar do 

evento; 

. Vanuzia colocou a ausência de diagnóstico da região inteira, sentiu falta; 

. Foi combinado que seria apresentado em cada município que fosse realizada a reunião 

dados da violência doméstica; 

. Eugênia passará o contato para ser feita a solicitação dos dados de cada município; 

. Enviar ofício ao Deinter 6 solicitando informações; 

. Limites da política da assistência; 

. Não tem poder investigativo; 

. Oferecimento dos serviços do CREAS; 

. Violência de vulnerável – Promotoria de Justiça solicita os serviços do CREAS, o 

atendimento do CREAS não pode ser feito relatório investigatório; 

. Papel do CREAS; 

. Relação CREAS e Delegacia; 

. Atribuições de cada um 

. Importância de ter todos os atores da rede para a melhora do atendimento; 

- O item II ficou prejudicado devido a ausência da representante de Cubatão; 

- Eleição para Coordenador e Relator – 2016/18; 

. Eugenia agradeceu a todos os membros, a equipe da AGEM e a Secretria Executiva do 

Condesb e disse sobre a experiência que foi muito boa; 

. Dina levantou a questão de muitas ausências dos membros desta Câmara e a 

importância da participação da Política Militar nas reuniões; 

. Eugenia também colocou que a Câmara Temática produziu muito e falou sobre a 

realização das Oficinas Temáticas do Estatuto da Metrópole; 

. Nazira pediu para deixar registrado as realização da gestão da Eugênia e seus 

resultados positivos; 

. Feita eleição por unanimidade foi acolhida a indicação da representante de Santos, 

Diná Ferreira Oliveira como Coordenadora e a representante de Guarujá, Eugenia 

Lisboa Homem como Relatora; 

- Com a palavra Diná falou sobre a continuidade das reuniões na AGEM e que convidará 

a Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres, no mês de setembro ou 

novembro, sra. Albertina Duarte para participar da reunião; 

. Caso Cubatão não confirme a reunião de agosto a mesma será realizada na AGEM; 

. Municípios devem focar em uma solicitação; 
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REGISTROS 

. Ver qual é o plano; Delegacia nos municípios que ainda não tem e Casa Regional; 

. Qual a proposta efetiva para os municípios, qual o plano estadual, diretrizes para 

Políticas Públicas para Mulheres – atuação da Coordenadoria; 

. Vanuzia propôs que cada município traga as Presidentes dos Conselhos Municipais; 

. Oportunidade de conhecer a realidade nos nove municípios da Baixada Santista; 

. A Coordenadora ligará para o Conselho Regional e pedirá auxílio da Dra. Rose;  

. Poderá ser realizada em setembro ou outubro; 

- Vania de Praia Grande solicitou que as conversas do grupo no whatsapp sejam de 

informes sem ser de políticas partidárias; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.  

 
Santos, 12 de julho de 2016 

 
 

 
 
 DINÁ FERREIRA OLIVEIRA 

Coordenadora 
 
 
 
LUCIANA DOS SANTOS  
Secretária 


