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Ata da 177ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 1 

Mulher – COMMULHER. Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, 2 

às 15:00 horas, nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada à 3 

Rua XV de novembro, 183 – Centro Histórico, em Santos/SP, realizou-se a 177ª 4 

Assembleia Geral Ordinária com a presença das conselheiras, cujas assinaturas 5 

constam da lista de presença, parte integrante desta ata e justificadas as ausências. 6 

Compuseram a mesa para condução dos trabalhos, a Sra. Vice-Presidente Ana Lucia 7 

Rezende e a 1ª Secretária Diná Ferreira Oliveira. Iniciando a reunião a Sra. Vice- 8 

Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todas e justificou a ausência da 9 

Presidente por compromissos de trabalho e lembrando que na Assembleia anterior a 10 

mesma declinou do cargo e portanto irá presidir a Assembleia. Em seguida iniciou a 11 

pauta da Assembleia. Item 1 – Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12 

setembro/2017 - A 1ª Secretária Diná Ferreira leu a Ata que foi aprovada sem 13 

ressalvas. Item 2 – Eleição da nova Presidente do COMMULHER – A Vice-Presidente 14 

citou o nome das nove conselheiras presentes com direto a voto e em seguida abriu 15 

para que as candidatas se apresentassem. As conselheiras: Cícera Musa e Elza 16 

Pereira dos Santos se candidataram. Foi proposto que a votação fosse por escrito. Foi 17 

conferido o número de votos com o número de assinaturas nas folhas de presença. A 18 

Vice-Presidente abriu os votos e iniciou a contagem, tivemos como resultado: Cícera 19 

Musa 06 votos e Elza Pereira 03 votos. A Sra. Valéria Gallotti explicou sobre a 20 

composição da Diretoria, paritária, Poder Público e Sociedade Civil e em seguida a 21 

Presidente eleita tomou lugar na mesa para a condução dos trabalhos. Item 3 – 22 

Análise da taxa de analfabetismo da população feminina do município – A conselheira 23 

Diná, fazendo referência com a Assembleia anterior, apresentou quadro com número 24 

de mulheres analfabetas, por bairro, e número de mulheres matriculadas no EJA – 25 

Fundamental – Ciclo I (alfabetização), lembrando que a informação referente ao 26 

analfabetismo é com base no Censo de 2010 e das mulheres matriculadas é da 27 

SEDUC e analisando as informações apresentadas foi constatado número maior de 28 

analfabetas com relação às matriculadas no EJA. Ficou definido que será solicitado à 29 

Secretaria de Educação informar as Escolas/bairros que realizam o EJA. Foi discutido 30 

a estratégia do Conselho de como será a abordagem dessas mulheres no incentivo à 31 

alfabetização e mapear os bairros onde tem maior incidência de mulheres analfabetas 32 

e caso não tenha o EJA que ações serão realizadas para a implantação. A conselheira 33 

Diná ficou de entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social para verificar 34 

se há registro no sistema com identificação dessas mulheres. Ficou definido que será 35 

enviado ofício pelo Conselho para a Secretaria de Educação questionando: em que 36 

Escolas realizam o EJA, quais critérios são utilizados para implantação do EJA nas 37 

Escolas e se existe alguma ação da SEDUC para incentivar a alfabetização. Item 4 – 38 

Relatos da Diretoria Executiva – Não houve reunião da Diretoria. Item 5 – Relatos das 39 

Câmaras Setoriais – A reunião de Câmaras teve como assunto discussão da pauta 40 

para a Assembleia e as informações sobre o analfabetismo da população feminina 41 

apresentadas nesta AGO. Item 6 – Relatos dos Conselhos e Comissões – a 42 

conselheira Elza, representante do Conselho no GTT de Vulnerabilidade do Centro 43 
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informou participação na reunião realizada no dia 27 de setembro que organizou rua 44 

de lazer no centro no fim de semana considerando a falta de áreas de lazer para as 45 

crianças. Item 7 - Assuntos Gerais -  A conselheira Elza pediu a palavra e mostrou 46 

Boletim Informativo e Cartilhas elaboradas pelo Conselho nas gestões de 2002 a 2010 47 

e relatou cursos e ações desse período. Sem mais nada a tratar, a Sra. Presidente 48 

agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, onde eu, Diná 49 

Ferreira Oliveira, redigi a presente Ata que vai assinada por mim e pela Presidente 50 

Cícera Musa.  51 
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           Cícera Musa                                   Diná Ferreira Oliveira  57 

Presidente do COMMULHER 1ª. Secretária 
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