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Ata da 174ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 1 

COMMULHER. Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 15 horas, nas 2 

dependências da Casa de Participação Comunitária, situada à Rua XV de novembro nº. 183, no 3 

Centro, em Santos/SP, realizou-se a 174ª. Assembleia Geral Ordinária com a presença das 4 

conselheiras, cujas assinaturas constam da lista de presença, parte integrante desta ata e 5 

justificadas as ausências. Compuseram a mesa para condução dos trabalhos, a 1ª Secretária Sra. 6 

Diná Ferreira Oliveira e a 2ª Secretária Sra. Tânia Maria Aguiar de P. Eduardo. Iniciando a reunião 7 

a 1ª Secretária, cumprimentou, agradeceu a presença de todas e justificou as ausências da 8 

Presidente Conceição Dante e da Vice-Presidente Ana Lucia Rezende por estarem de férias. 9 

Dando prosseguimento, colocou a pauta do dia: Item 1 – Leitura e Deliberação da Ata da 10 

Assembleias Geral Ordinária 173ª– A Ata foi lida e aprovada. Item 2 – Deliberação da Minuta do 11 

texto do Projeto de Lei apresentado pelo Legislativo - Foi lido, para conhecimento das 12 

conselheiras, o Projeto de Lei que trata do Programa Respeitar que tem por finalidade o trabalho 13 

com grupo de autores de violência doméstica e familiar. O referido Projeto foi discutido e 14 

reformulado na reunião de Câmaras do dia 26 de junho, pelas conselheiras: Tânia Maria, Elza 15 

Pereira, Regina Acedo, Roseli dos Santos, Cícera Severina e Diná Ferreira e Valéria Gallotti da 16 

Sepacom, e em seguida as conselheiras Cícera Severina e Lucineide Faccioli, representantes da 17 

OAB – Santos, fizeram a redação final. Todas as conselheiras aprovaram o texto apresentado e 18 

ficou acertado que seria marcado reunião com o Gabinete da Vereadora para apresentação do 19 

Projeto. Item 3 – Definição de procedimentos para a realização da Assembleia de agosto – A 20 

conselheira Diná Ferreira informou que entrou em contato com a líder comunitária Ana Bernarda 21 

da Vila Pantanal para agendar Assembleia Itinerante com a comunidade e a mesma se mostrou 22 

muito interessada, propôs que o tema da Assembleia seja sobre saúde e que pode ser realizada 23 

na Escola Padre Bartolomeu de Gusmão, o que foi aprovado por todas. A Sra. Valéria Gallotti ficou 24 

de solicitar condução para as conselheiras participarem da Assembleia. Item 4 – Relatos da 25 

Diretoria Executiva -  A 1ª Secretária Diná Ferreira, responsável pela Coordenadoria da Mulher, 26 

informa reunião realizada no Gabinete da Vereadora Audrey Kleys sobre o andamento das 13 27 

propostas elencadas no Plano Municipal de Políticas para Mulheres a serem incluídas no PPA. 28 

Relata cada proposta com providências e andamento.  Item 5 – Relatos das Câmaras Setoriais -  29 

A reunião de Câmaras realizada no dia 26 de junho tratou da análise e reformulação do Projeto de 30 

Lei sobre o Programa de Ressocialização de autores de violência doméstica e familiar, pelas 31 

conselheiras já mencionadas nessa Ata. Item 6 -  Assuntos Gerais – Após início da reunião, 32 

tivemos a presença da Vereadora Audrey Kleys e, portanto, feito um relato sobre a reformulação 33 

do Projeto de Lei, considerando que o Projeto apresentado tinha como referência o Projeto Tempo 34 

de Despertar, de responsabilidade de execução o Poder Judiciário e a Prefeitura como 35 

participante. Nossa proposta, inverte e tem como responsável o Poder Executivo e o Judiciário 36 

como participante. Após a leitura do mesmo, a conselheira Diná Ferreira ficou de enviar o texto 37 

por email para o Gabinete da Vereadora. Em seguida, a 2ª Secretária, Sra. Tânia Maria comenta 38 

sobre a importância da participação das conselheiras nas reuniões de Câmaras, onde discutimos 39 

projetos e ações do Conselho e que em seguida são apresentadas nas Assembleias. Sem mais 40 

nada a tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de todas, onde redigi a presente 41 

Ata, que vai assinada por mim e pela 2ª Secretária Sra. Tânia Maria Aguiar de Paula Eduardo.  42 
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               Diná Ferreira Oliveira                                  Tânia Maria Aguiar de P. Eduardo 44 

                  1ª Secretaria                                 2ª Secretaria              
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