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Ata da 179ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 1 

Mulher – COMMULHER. Aos onze dias do mês de dezembro 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 179ª 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. Presidente Cícera Severina 7 

da Conceição Musa, a Sra. Vice-Presidente Ana Lucia Rezende e a 1ª Secretária Diná 8 

Ferreira Oliveira. Iniciando a reunião a Sra. Presidente cumprimentou e agradeceu a 9 

presença de todas. Em seguida iniciou a pauta da Assembleia. Item 1 – Deliberação 10 

da Ata da Assembleia Geral Ordinária de novembro/2017 - A Ata foi aprovada sem 11 

ressalvas. A Sra. Marinilza Monteiro, assessora da vereadora Audrey Kleys, 12 

questionou relato na linha 13 da Ata e a Sra. Diná Ferreira, 1ª Secretária, explicou que 13 

o assunto foi comentado na AGO em função da mesma ter participado de evento na 14 

Câmara Municipal sobre as ações realizadas pela Vereadora e que na apresentação 15 

constava cinco slides sobre ações do Plano Municipal de Políticas para Mulheres e 16 

que foi deliberado pelo colegiado o envio de ofício para ratificar solicitação, que já 17 

consta na Ata da AGO-176ª do dia 11 de setembro, de participação de representante 18 

do Conselho nas reuniões sobre as ações do Plano, caso agendadas pelo Gabinete 19 

da Vereadora, considerando que é função do Conselho o monitoramento e o 20 

acompanhamento das ações do Plano. As conselheiras Elza Pereira e Ana Lucia 21 

Rezende comentaram que o Conselho é deliberativo e fiscalizador por isso a 22 

importância da participação de representante do Conselho nas reuniões. A Sra. 23 

Marinilza explicou que o evento foi uma reunião de prestação de contas onde foi 24 

comunicado a destinação de verbas parlamentares, considerando o Plano Municipal 25 

de Políticas para Mulheres.  Item 2 – Relatos da Diretoria Executiva – A Diretoria 26 

selecionou, para serem incluídas no PDM, dez ações, todas propostas para o Plano 27 

Plurianual – PPA/2018 e presentes na RN_015/2016 – COMMULHER – Plano 28 

Municipal de Políticas para Mulheres. Ficou pendente o agendamento de reunião na 29 

Delegacia da Mulher. Item 3 – Relatos das Câmaras Setoriais – Na Reunião de 30 

Câmaras foi amplamente discutido temas para o XVI Encontro COMMULHER que 31 

será realizado no dia 16 de março e ficou como consenso que o tema seja sobre a 32 

Família e sua importância na formação da Sociedade como base e estrutura da 33 

mesma e como palestrante a Dra. Gislaine Cândido, Juíza da 2ª Vara de Família mas 34 

que o convite deveria ser feito pessoalmente e caso aceito posteriormente será 35 

enviado Ofício formalizando. Foi marcada para a data de hoje reunião com a Juíza, a 36 

Presidente Cícera e a Coordenadora de Políticas para a Mulher, Diná Ferreira. Todas 37 

as conselheiras presentes concordaram com o tema proposto. Item 4 – Informações 38 

sobre o Diagnóstico da Situação da Mulher - De forma sucinta e objetiva foi passado 39 

relato do histórico sobre a realização do diagnóstico pela Universidade Lusíadas. A 40 

Sra. Lucilda, representante da Universidade, informou que não foi possível apresentar 41 

o levantamento sobre a situação do projeto em função do afastamento por doença do 42 

responsável. Ficou de apresentar na próxima Assembleia. Item 5 – Informações sobre 43 
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os procedimentos para a realização do XVI Encontro COMMULHER – Foram 44 

informados os procedimentos para o Encontro.  A Coordenadora da Câmara de 45 

Comunicação Social, Elza Pereira dos Santos, ficou de verificar e confirmar os 46 

patrocínios anteriores. Foi explicado a estrutura do Encontro. A arte do material de 47 

divulgação é elaborada pelo Marketing, ligado à Secretaria de Comunicação e é 48 

padronizada com a imagem de uma mulher e a cada ano muda apenas a cor do 49 

material. Foi comentado que também seria interessante após a palestra trazer um 50 

tema mais leve para fazer o encerramento do evento. A Sra. Marinilza ficou de 51 

informar contato. Item 6 – Análise dos dados referentes ao índice de analfabetismo 52 

entre as mulheres do Município – A conselheira Diná expôs as ações já realizadas e o 53 

levantamento feito por meio do Cadastro Único com mulheres a partir dos 13 anos, por 54 

bairro e que totalizou 1.233 mulheres analfabetas no nosso município. Foi informado 55 

também, pela SEDUC, as Escolas onde tem o EJA. Foi proposto que o projeto seja 56 

discutido na Câmara de Planejamento e Projetos para definir as futuras ações. Item 7 57 

- Assuntos Gerais – A próxima AGO está agendada para o dia 08 de janeiro, segunda 58 

2ª feira do mês, foi proposto que seja adiada para o dia 15 de janeiro e a AGO de 59 

fevereiro agendada para o dia 12 que será segunda feira de carnaval, foi proposto 60 

antecipar para o dia 05 de fevereiro, o que foi aprovado por todas. A Sra. Marinilza 61 

informou sobre o andamento do Projeto de Lei – Respeitar, que visa o atendimento do 62 

homem agressor, parceria da Coordenadoria da Mulher e deste Conselho. Sem mais 63 

nada a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos, falou sobre a 64 

importância da participação das conselheiras nas assembleias e em seguida deu por 65 

encerrada a reunião, onde eu, Diná Ferreira Oliveira, redigi a presente Ata que vai 66 

assinada por mim e pela Presidente Cícera Severina da Conceição Musa.  67 

 68 

 Cícera Severina da Conceição Musa               Diná Ferreira Oliveira 69 

Presidente do COMMULHER 1ª. Secretária 
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