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Ata da 189ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – COMMULHER. Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 
15:00 horas, nas dependências da Casa de Participação Comunitária, situada à Rua 
XV de novembro, 183 – Centro Histórico, em Santos/SP, realizou-se a 189ª Assembleia 
Geral Ordinária com a presença das conselheiras, cujas assinaturas constam da lista 
de presença, parte integrante desta ata e justificadas as ausências. Compuseram a 
mesa para condução dos trabalhos, a Sra. Presidente Ana Lucia Rezende e a 1ª 
Secretária Diná Ferreira Oliveira. Iniciando a reunião a Sra. Presidente cumprimentou e 
agradeceu a presença de todas. Em seguida iniciou a pauta da Assembleia. Item 1 – 
Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária anterior - A Presidente solicitou que 
a 1ª Secretária fizesse a leitura da Ata, que foi aprovada acrescentando que: foi 
deliberado que o Conselho enviará ofício ao Secretário de Desenvolvimento Social com 
cópia ao Departamento de Proteção Social – Especial – DEPROS-E e para a 
Coordenadoria de Proteção Social – Média Complexidade – COPROS-MC. A 
Presidente informou que o Conselho aguarda resposta do ofício enviado. Item 2 – 
Posse dos membros do Colegiado do COMMULHER – a Presidente convidou a Sra. 
Suzete Faustina dos Santos, chefe do Departamento de Articulação da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, para presidir a posse das conselheiras eleitas da Sociedade 
Civil e as indicadas pelo Poder Público. Com a palavra, a Sra. Suzete informou que a 
reunião com os Conselhos sobre o Programa de Participação Direta nos Resultados – 
PDR, onde foi discutido que as propostas elencadas nas conferências e que precisam 
virar política pública, precisam ser enviadas para entrar nas metas do PDR. O 
Conselho precisa definir as metas e enviar o mais breve possível, conforme já havia 
informado a conselheira Elza Pereira, que participou da reunião representando o 
Conselho. Falou sobre a importância dos Conselhos, sobre priorizar propostas para o 
Plano de Governo e assim atender os anseios da população e do olhar da sociedade 
civil. A Coordenadora da Mulher propôs considerar as propostas elencadas no Plano 
Plurianual – PPA e definir prioridade. Em seguida, iniciou a chamada das 
representantes da Sociedade Civil e do Poder Público para assinarem o livro de posse. 
Item 3 – Eleição da Diretoria Executiva do Conselho -  A Presidente informou os cargos 
da Diretoria: Presidente, Vice-Presidente, 1ª Secretária e 2ª Secretária e que o 
Conselho é paritário entre a Sociedade Civil e o Poder Público. Em seguida foi aberta a 
eleição, se apresentou para Presidente, representando a Sociedade Civil, a conselheira 
Conceição Dante representante da Universidade Santa Cecília, para Vice-Presidente, a 
conselheira Diná Ferreira Oliveira, representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, para 1ª Secretária a conselheira Paula Regina de Castro R. Rodrigues Alves, 
representante da Secretaria de Gestão e para 2ª Secretária a conselheira Tânia Maria 
Aguiar de Paula Eduardo, representante do Movimento de Arregimentação Feminina – 
MAF, todas eleitas. Em seguida, a Presidente eleita agradeceu a confiança de todas, 
assumiu a condução dos trabalhos e registrou a presença da Dra. Fernanda Souza, 
delegada da Delegacia da Mulher. Item 4 – Discussão sobre o tema e data do XVI 
Encontro COMMULHER – Com a palavra, a Coordenadora da Mulher explicou para as 
novas conselheiras sobre a Abertura da Semana da Mulher, anualmente realizada pelo 
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Prefeito no Salão Nobre, a pedido do Conselho. O Encontro anual realizado pelo 
Conselho e parceria da Coordenadoria, foi proposto a data do dia 15 de março de 
2019. Ficou definido que na próxima Assembleia será discutido o tema. Foi proposto 
que as conselheiras tragam temas para serem discutidos e deliberados. Item 5 – 
Informes da Coordenadoria da Mulher – A Coordenadora informou que foi assinado 
pelo Prefeito no dia1º de novembro e publicado no dia 05 de novembro o Decreto nº 
8.265 que “Institui e Estabelece Diretrizes para o Plano Municipal de Combate 
Comunitário à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, que visa envolver toda 
a Sociedade na questão da violência doméstica. Divulgou evento “A Cultura do Padrão 
de Beleza da Mulher na Mídia e Redes Sociais” no dia 29 de novembro das 8:00 às 
12:00 horas no Auditório da Secretaria de Educação, realização da Coordenadoria e 
propôs que a Assembleia do dia 10 de dezembro seja antecipada para o dia 03 em 
função do Encontro Metropolitano de Direitos Humanos no dia 10 na Universidade São 
Judas – Campus Unimonte. Todas concordaram com a alteração da data. Item 6 – 
Assuntos Gerais – Foi comentado que para a próxima gestão a Câmara de Legislação 
deverá providenciar a atualização da composição do Conselho e a Câmara de 
Planejamento e Projetos a atualização do Plano Municipal de Políticas para Mulheres. 
Na próxima AGO será definida a composição das Câmaras. Foi enviado para todas as 
conselheiras por email a Lei que instituiu o Conselho e o Regimento Interno. A 
conselheira Carmen Sgarbi divulgou caminhada no próximo dia 25 de novembro – Dia 
Internacional da Não Violência contra a Mulher. Foi deliberado que não haverá reunião 
de Câmaras no corrente mês. Foi passada a palavra para as alunas da Unifesp para 
que ficassem à vontade para fazerem perguntas. Foi explicado a composição do 
Conselho, a elaboração da pauta e a atuação das câmaras e que informações sobre os 
Conselhos podem ser acessadas por meio do Portal dos Conselhos e na página oficial 
da Prefeitura. A Dra. Fernanda Souza, delegada da Delegacia da Mulher, se colocou à 
disposição das alunas para conhecerem a Delegacia. Sem mais nada a tratar, a Sra. 
Presidente agradeceu a presença de todas e deu por encerrada a reunião, onde eu, 
Paula Regina de C. R. Rodrigues Alves redigi a presente Ata que vai assinada por mim 
e pela Presidente Conceição Dante.  
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