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Ata da 175ª. Assembleia Itinerante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 1 

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

dependências da Escola Padre Bartolomeu de Gusmão, situada na Rua Itanhaém, 394 – Chico de 3 

Paula, em Santos/SP, realizou-se a 175ª. Assembleia Geral Ordinária Itinerante com a presença 4 

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

justificadas as ausências. Estavam presentes também a Sra. Carla Afonso, enfermeira da Unidade 6 

Básica de Saúde da Alemoa e as Agentes de Saúde Sras. Alessandra Santa e Marialena Oliveira 7 

e a Coordenadora Pedagógica Sra. Cleudinete Vieira dos Santos Pimentel. Compuseram a mesa 8 

para condução dos trabalhos, a Vice-Presidente Sra. Ana Lucia Rezende e a 1ª Secretária Sra. 9 

Diná Ferreira Oliveira. Iniciando a reunião a Vice-Presidente, cumprimentou e agradeceu a 10 

presença de todas, conselheiras e convidadas e colocou a pauta do dia: Item 1 – Apresentação do 11 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Com a palavra a Vice-Presidente falou sobre a 12 

composição e atuação do Conselho. Em seguida todas as conselheiras se apresentaram com 13 

nome e entidade e/ou Secretarias que representam. Item 2 – Apresentação da Coordenadoria de 14 

Políticas para a Mulher – a conselheira Diná responsável pela Coordenadoria falou sobre a 15 

composição do Departamento de Cidadania e as competências da Coordenadoria, e colocou à 16 

disposição as Cartilhas sobre Violência contra a Mulher com informações e orientações sobre 17 

atendimentos na questão da violência. Item 3 – Assuntos Gerais - Em seguida, recebemos a 18 

presença dos alunos e alunas de 3 salas do 1º ano do Ensino Médio e iniciou a Palestra sobre 19 

Gravidez na Adolescência proferida pela Assistente Social Marcia Lopes Cunha do Instituto da 20 

Mulher ligado à Secretaria Municipal de Saúde que atende adolescentes grávidas, consideradas 21 

gravidez de risco. A Palestra iniciou com um vídeo contendo depoimentos de adolescentes 22 

grávidas, algumas com os bebês já nascidos e dos pais e das mães dessas adolescentes. Relatos 23 

que mostram a realidade da vida dessas pessoas onde a maioria dessas jovens não volta a 24 

estudar, e expectativas frustradas desses pais com o futuro das filhas. A palestrante chama a 25 

atenção de que no Instituto sempre comparecem as meninas acompanhadas dos pais e os 26 

meninos não aparecem e que os mesmos não podem fugir à realidade e tem que dividir essa 27 

responsabilidade. Continuando, também chama a atenção para doenças sexualmente 28 

transmissíveis e os devidos cuidados para se protegerem. Após a exibição do vídeo foi aberto 29 

amplo debate sobre o assunto com grande participação dos jovens com perguntas e colocações, 30 

em alguns casos se percebe falta de atenção da família. A palestrante, repetidamente, falou sobre 31 

a importância dos jovens terem projeto de vida, quer profissional, intelectual, pessoal e econômica 32 

e saber em que momento estarão preparados para criar e educar um filho. A conselheira Cícera, 33 

representante da OAB – Subseção de Santos, fez um depoimento pessoal sobre a escolha, 34 

quando adolescente, de estudar e se realizar profissionalmente até que atingisse a maioridade.   35 

Sem mais nada a tratar, a Sra. Vice-Presidente agradeceu a presença de todos, dando por 36 

encerrada a reunião, onde eu, Diná Ferreira Oliveira, redigi a presente Ata que vai assinada por 37 

mim e pela Presidente Conceição dos Santos Almeida Dante.  38 
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Conceição dos Santos Almeida Dante                      Diná Ferreira Oliveira 42 

Presidente do COMMULHER                      1ª Secretária 
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