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Ata da 170ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 1 

COMMULHER. Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 15 horas, nas dependências 2 

da Casa de Participação Comunitária, situada à Avenida Rei Alberto I, nº. 119, na Ponta da Praia, em 3 

Santos/SP, realizou-se a 170ª. Assembleia Geral Ordinária com a presença das conselheiras, cujas 4 

assinaturas constam da lista de presença, parte integrante desta ata e justificadas as ausências. 5 

Compuseram a mesa para condução dos trabalhos, a Presidente Sra. Conceição dos Santos Almeida 6 

Dante, a Vice-Presidente Sra. Ana Lucia Rezende e a 1ª Secretária Sra. Diná Ferreira Oliveira. Iniciando a 7 

reunião a Presidente, cumprimentou e agradeceu a presença de todas. Dando prosseguimento, a 8 

Presidente, colocou a pauta do dia: Item 1 – Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária 9 

anterior – A Presidente solicitou que a conselheira Diná fizesse a leitura da Ata que foi aprovada sem 10 

ressalvas. Item 2 – Deliberação dos procedimentos para a realização do XV Encontro COMMULHER “10 11 

Anos da Lei Maria da Penha – Avanços e Desafios, a Importância do Tratamento do Agressor de Violência 12 

Doméstica” – Com a palavra a Vice-Presidente explica que a palestrante indicada, Dra. Maria Gabriela 13 

Manssur, não poderá participar na data prevista para a realização do Encontro, dia 10 de março, foi então 14 

indicada, na Assembleia anterior, a Juíza Vanessa Alfieiro, que a Sra. Valéria ficou de entrar em contato e a 15 

mesma por compromissos já assumidos indicou a Dra. Fernanda dos Santos de Souza, que também não 16 

poderá participar em função de agenda. Considerando que a Dra. Maria Gabriela informou que estaria à 17 

disposição em outra data, a Conselheira Diná entrou em contato e a mesma confirmou presença no dia 13 18 

de março. Foi verificado também a disponibilidade do Auditório da Unisanta na data proposta. A alteração da 19 

data já aprovada pela Diretoria foi colocada para aprovação da Assembleia. Considerando o conhecimento, 20 

a competência e domínio do assunto pela Promotora de Justiça, todas aprovaram, ficando então confirmada 21 

a realização do XV Encontro para o dia 13 de março. Em seguida, a conselheira Liliane sugere evento com 22 

a Dra. Lorena que faz um trabalho com agressores de violência doméstica, dentro dos fundamentos da 23 

Justiça Restaurativa, no Estado do Pará e que estará em São Paulo nos dias 23 e 24 de março e a 24 

conselheira Ana Lucia sugere que o evento seja na Câmara parceria do Conselho com a Comissão 25 

Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Valéria fala da importância do tema e que seria o mesmo 26 

assunto do Encontro, mas com uma abordagem diferente, mais como prevenção, através de círculos 27 

restaurativos e fala da abordagem de desconstruir o conceito de masculinidade já dentro da Educação, nas 28 

Escolas e que vivemos numa Sociedade machista. O evento poderia ser parceria Conselho/Coordenadoria 29 

da Mulher/Câmara. A conselheira Liliane ficou de entrar em contato com a Dra. Lorena para verificar 30 

possibilidade de agenda e informa que a Lei que trata da Justiça Restaurativa como política pública está em 31 

fase de elaboração e em seguida será encaminhada para aprovação na Câmara Municipal. Continuando, a 32 

conselheira Diná informa que entrou em contato com o CAMPS e participou de duas reuniões com os 33 

jovens e o Professor de teatro sobre a participação do grupo no XV Encontro dentro da Apresentação 34 

Cultural, mas em função de compromissos assumidos dentro da agenda da instituição não será possível a 35 

participação. Foi sugerida a apresentação do Grupo Movimente-se, da Secretaria de Saúde, que já 36 

participou de Encontros anteriores, entramos em contato e o Grupo confirmou presença. Continuando a 37 

conselheira informa que entrou em contato com a gráfica sobre o material de divulgação do Encontro, folder 38 

e adesivo, e que serão entregues no próximo dia 17 de março. A Coordenadoria da Mulher também vai 39 

disponibilizar 200 cartilhas “Violência contra a Mulher e considerações sobre Tratamento do Agressor de 40 

Violência Doméstica”, 200 ventarolas com informações sobre tráfico de pessoas e 200 canetas doadas pelo 41 

Movimento de Arregimentação Feminina – MAF, para serem colocadas nas pastas. A Sra. Valéria informa 42 

que já foram enviados convites para a Abertura da Semana da Mulher e quanto ao material de divulgação, 43 

assim que recebidos, estarão disponíveis na Casa de Participação e que precisamos que as conselheiras se 44 

responsabilizem pela distribuição nas respectivas Secretarias. Foi informado que deverá ser publicado 45 

convocação para os profissionais da Secretaria de Educação, importante também a participação dos 46 

agentes comunitários da saúde. A conselheira Diná lembra que as informações sobre eventos em 47 

comemoração ao dia da Mulher dentro da programação deverão ser enviadas até o dia 20 de março para a 48 

coordenadoria por email. A conselheira Elza informou que entregou ofícios para os patrocinadores, na 49 

Rodrimar para a doação de 200 pastas, na Floricultura Gardênia para doação de ramalhetes, a OAB e o 50 

Sindicato SEAAC, também ficaram de colaborar. Item 3 – Deliberação do Calendário das Assembleias 51 

Itinerantes -  A Presidente coloca para a plenária sobre a realização das Assembleias Itinerantes e ficou 52 

definido que na próxima Assembleia em abril será definido local e tema, comentou que essas reuniões 53 

precisam ser muito bem articuladas para podermos contar com público e também da importância da 54 
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presença das conselheiras. Foi deliberado que será uma reunião por semestre a partir de maio. A 55 

conselheira Liliane propõe contato do Conselho com alunas, nas Universidades, dos cursos de Pedagogia 56 

sobre violência contra a mulher para que tenham um olhar atendo às crianças, na sala de aula, com 57 

comportamentos agressivos.          Item 4 – Composição das Câmaras Setoriais – Foi verificado com as 58 

conselheiras presentes em que Câmara estavam inscritas e as que não estavam foram incluídas, em 59 

seguida foram definidas as Coordenadoras: Comunicação Social Coordenadora Elza Pereira dos Santos, 60 

Planejamento e Projetos Coordenadora Regina Acedo e Legislação Coordenadora Silvana Souza. Item 5 - 61 

Relatos da Diretoria Executiva – Ficou definido que a Diretoria irá se reunir sempre na primeira segunda-62 

feira do mês. Item 6 – Assuntos Gerais – A conselheira Elza Pereira dos Santos informou que na gestão 63 

anterior representava o Conselho na Rede Família, que no momento está sendo reformulada, foi criada em 64 

2004 por meio de Resolução Normativa. Foi definido que a indicação será ratificada.  Em seguida, a 65 

Presidente passou a palavra para a convidada, a jornalista Vanessa Machado, assessora da vereadora 66 

Audrey Kleys que entregou ofício assinado pela vereadora convidando o Conselho para a Audiência Pública 67 

que será realizada no dia 28 de março para apresentação do Plano Municipal de Políticas para Mulheres e 68 

solicitou indicação de conselheira para apresentar o Plano, dentro da programação de março – Mês da 69 

Mulher. A conselheira Diná informa que participou de reunião no gabinete da vereadora e como a Presidente 70 

do Conselho Sra. Conceição Dante não estava presente, explicou que como o Plano foi elaborado pelo 71 

Conselho e publicado no DO por meio de Resolução Normativa do Conselho, a proposta do tema da 72 

Audiência Pública deveria ser apresentada na reunião do Conselho para aprovação. A Sra. Valéria explica 73 

que o Plano foi elaborado com a realização de Encontros e Conferências Municipais e que nesse momento 74 

não cabe discussões sobre as propostas, considerando que já foi publicado, tem força de lei e já 75 

encaminhado para as Secretarias mencionadas no Plano.  Foi sugerido a escolha de um tema para 76 

apresentação e debate na Audiência. Sem mais nada a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de 77 

todos, dando por encerrada a reunião, onde eu, Diná Ferreira Oliveira, redigi a presente Ata que vai 78 

assinada por mim e pela Presidente Conceição dos Santos Almeida Dante.  79 

 80 

 81 

 82 

 83 

Conceição dos Santos Almeida Dante                      Diná Ferreira Oliveira 84 

Presidente do COMMULHER                      1ª Secretária 
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