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Ata da 185ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 1 

Mulher – COMMULHER. Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 2 

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

XV de Novembro, 183 – Centro Histórico, em Santos/SP, realizou-se a 185ª 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 Ana Lucia 7 

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

cumprimentou e agradeceu a presença de todas. Em seguida iniciou a pauta da 9 

Assembleia. Item 1 – Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária anterior - A 10 

Presidente solicitou que a 1ª Secretária fizesse a leitura da Ata, que foi aprovada sem 11 

ressalvas. Como na Ata consta proposta de alteração de local de atendimento de 12 

vítimas de abuso sexual, a 1ª Secretária solicitou para a representante da Secretaria 13 

de Saúde, Maria Regina Acedo, que tão logo se efetive a alteração, a mesma seja 14 

informada para divulgação. Item 2 – Relatos da Diretoria Executiva – A Presidente 15 

informou que no dia 24 de julho será realizada visita ao Projeto Casa da Gestante, em 16 

situação de rua e usuária de drogas, em Campinas, por conselheiros do CMDCA para 17 

conhecer o projeto. Em seguida comunicou que não estará presente na próxima AGO 18 

de agosto por estar em licença prêmio. Item 3 – Apreciação e deliberação da 19 

propositura de realização de Seminário, em conjunto com o Conselho Municipal dos 20 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, sobre “Atendimento a Gestante 21 

Usuária de Álcool e outras drogas” – Foi proposta, a realização de Seminário em 22 

conjunto do COMMULHER e CMDCA sobre o tema em referência após os dois 23 

Conselhos se articularem. A proposta tem como objetivo a implantação do 24 

atendimento no Município e despertar na gestante a consciência de que não se trata 25 

apenas dela, mas, também da vida da criança. A 1ª Secretária propôs que o tema seja 26 

ampliado para as todas as mulheres independente da gravidez, considerando o alto  27 

índice de alcoolismo e drogas entre as mulheres, ocasionando a perda da guarda dos 28 

filhos. A proposta do Seminário foi aprovada pelas conselheiras com a ampliação do 29 

tema. Na próxima AGO será feito relato da visita mencionada. Item 4 – Relatos da 30 

Coordenadoria da Mulher – COMULHER – Com a palavra a Coordenadora informou 31 

que o projeto sobre alfabetização de mulheres não mais será realizado por bairros e 32 

sim por CRAS que atendem vários bairros, o primeiro contato foi com o Cras-Bom 33 

Retiro para viabilizar o contato com as mulheres. Projeto Guardiã Maria da Penha que 34 

visa o acompanhamento das mulheres durante as medidas protetivas, parceria com a 35 

Secretaria Municipal de Segurança tem reunião agendada para o dia 03 de agosto 36 

para ajustes no Termo de Cooperação e posterior encaminhamento para a 37 

Procuradoria. Curso Construindo Rumos, em parceria com a Universidade Santa 38 

Cecília, de empreendedorismo para mulheres, já realizado duas turmas e prevista 39 

mais uma no segundo semestre. Enviado Projeto para o Sistema Nacional de 40 

Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR, de Qualificação Profissional e 41 

Empreendedorismo para Mulheres Negras propondo Cursos profissionalizantes em 42 

parceria com o SENAI: Cidadania e Empreendedorismo, Instalador Hidráulico, 43 
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Eletricista Instalador Residencial, Mecânico de Manutenção de Refrigeração e 44 

Climatização e Soldador ao Arco Elétrico – Eletrodo Revestido. Demais atividades 45 

realizadas na Coordenadoria como Palestras, processos, projetos e no momento 46 

organização do Casamento Comunitário. Item 5 – Apresentação da Escola Técnica de 47 

Economia Criativa – ETECRI – A Presidente informou que por problemas de agenda 48 

não será possível a apresentação que ficou agendada para a próxima Assembleia. 49 

Item 6 - Assuntos Gerais -  A Presidente informou ofício recebido da Fundação 50 

Lusíada, em resposta ao oficio nº 017/2018 do COMMULHER “Diagnóstico sobre a 51 

Situação da Mulher”, onde informa que os questionários estão sendo tabulados e que 52 

no mês de dezembro apresentarão os resultados. A Sra. Marinilza Monteiro, assessora 53 

da vereadora Audrey Kleys, divulga Audiência Pública que será realizada no dia 07 de 54 

agosto às 18:30 horas na Câmara Municipal sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha, 55 

a conselheira Liliane Rezende, representante da Secretaria de Educação, informa 56 

Abertura da Semana da Educação no dia 15 de agosto, Seminário sobre Justiça 57 

Restaurativa e Comunicação Não Violenta no dia 16 e Formatura dos Facilitadores em 58 

Justiça Restaurativa no dia 17 às 19:00 horas no Teatro Brás Cubas. A conselheira 59 

Cristiane Andrea informa palestra sobre automutilação nas Escolas Municipais.        60 

Sem mais nada a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos, dando por 61 

encerrada a reunião, onde eu, Diná Ferreira Oliveira, redigi a presente Ata que vai 62 

assinada por mim e pela Presidente Ana Lucia Rezende Sant’Ana.  63 

 64 

        Ana Lucia Rezende Sant’Ana                        Diná Ferreira Oliveira 65 

Presidente do COMMULHER 1ª. Secretária 
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