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Ata da 182ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 1 

COMMULHER. Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, nas 2 

dependências da Casa de Participação Comunitária, situada à Rua XV de novembro, 183 – 3 

Centro Histórico, em Santos/SP, realizou-se a 182ª Assembleia Geral Ordinária com a presença 4 

das 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 Sra. Presidente 6 

Cícera Severina da Conceição Musa, a Sra. Vice-Presidente Ana Lucia Rezende e a 1ª Secretária 7 

Diná Ferreira Oliveira. Iniciando a reunião a Sra. Presidente cumprimentou e agradeceu a 8 

presença de todas. Em seguida iniciou a pauta da Assembleia. Item 1 – Deliberação da Ata da 9 

Assembleia Geral Ordinária de fevereiro/2018 - A Ata foi aprovada sem ressalvas. Item 2 – 10 

Avaliação do XVI Encontro Commulher realizado em março/2018 -                 O evento foi muito 11 

bem avaliado por todas as conselheiras que se manifestaram, tanto quanto a apresentação 12 

musical, a palestra e a dinâmica, com temas que se complementaram, inclusive comentaram que 13 

muitas pessoas se emocionaram na dinâmica por ter sido abordado relações afetivas. Foi 14 

comentado, também, a presença das jovens do CAMPS e pessoas das comunidades. Item 3 – 15 

Informações do Diagnóstico sobre a Situação da Mulher elaborado pela Universidade Lusíadas – 16 

A Sra. Lucilda Barbosa, representante da Fundação Lusíada, informou por email que não 17 

participará da Assembleia por motivos de saúde, que o relatório está sendo organizado e a 18 

digitação dos questionários ainda não foi concluída. Foi deliberado que a apresentação ficará para 19 

a próxima Assembleia. Item 4 – Informações sobre o índice de gravidez na adolescência do 20 

município – As representantes da Secretaria de Saúde, Milene Mori e Maria Regina Acedo, não 21 

puderam participar da Assembleia em função de evento na área da saúde e os dados estatísticos 22 

sobre o tema serão apresentados na próxima reunião. A Coordenadora da Mulher, Diná, informou 23 

que segundo pesquisas o Brasil é o quinto país no mundo em número de adolescentes grávidas, 24 

de cada cem mulheres grávidas, vinte são adolescentes. Propôs agendar reunião do Conselho da 25 

Mulher com o CMDCA para uma futura ação conjunta e efetiva, não só sobre gravidez como 26 

também de doenças sexualmente transmissíveis, de forma preventiva. Item 5 – Relatos da 27 

Diretoria Executiva – A Presidente Cícera Musa pediu a palavra e informou que está na lista de 28 

pré-candidatas do Partido Verde como Deputada Estadual para futura convenção do Partido e 29 

definição de candidaturas, nesse sentido, de acordo com a legislação eleitoral deve se afastar do 30 

cargo de Presidente do Conselho, caso não confirme sua candidatura poderá reassumir o cargo. 31 

Assume como Presidente a Sra. Ana Lucia Rezende, atual Vice-Presidente, até o fim da gestão 32 

em agosto do corrente ano. O afastamento consta a partir do dia 07 de abril conforme ofício 33 

protocolado no Conselho. Item 6 -       Assuntos Gerais – A Coordenadora da Mulher informou que 34 

foi realizada reunião com a Assistência Social para solicitar relação, baseada no Cadastro Único, 35 

das mulheres que se autodeclaram analfabetas das comunidades Bom Retiro, Vila Nova e Morro 36 

São Bento para posterior contato com os CRAS respectivos e entrar em contato pessoal com 37 

essas mulheres para informar as Escolas onde tem o EJA e a importância da alfabetização como 38 

exercício de cidadania e no conhecimento de direitos. Em seguida a Presidente deu por encerrada 39 

a reunião, onde eu, Diná Ferreira Oliveira, redigi a presente Ata que vai assinada por mim e pela 40 

Presidente Ana Lucia Rezende. 41 
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               Ana Lucia Rezende                                      Diná Ferreira Oliveira  43 

Presidente do COMMULHER   1ª. Secretária 
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