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Ata da 209ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 
COMMULHER. Aos 14 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 15:00 horas, iniciamos a 
reunião por videoconferência através do link: https://meet.google.com/nwe-bvzo-fnq, cujas presenças 
foram confirmadas através do “chat” disponível na plataforma mencionada. A reunião foi conduzida 
pela Vice-Presidente Diná Ferreira Oliveira e a 1ª Secretária Paula Regina de Castro Rocha Rodrigues 
Alves. Iniciando a reunião a Sra. Vice-Presidente cumprimentou e agradeceu as presenças. Em 
seguida iniciou a pauta da Assembleia.  Item 1- Apreciação e Deliberação da Ata AGO 208ª – 
COMMULHER- A ata foi aprovada sem ressalvas. Item 2 – Deliberação sobre as propostas IV 
Conferência - Com a palavra a Vice-Presidente Diná, relembrou que em dezembro de 2019 realizamos 
a Conferência Municipal e disse que devido à pandemia, não está prevista a Conferência Estadual em 
2021, razão pela qual formulou a seguinte questão e colocou em votação: atualizamos as propostas 
de 2019 em consonância com o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres ou deixamos como está 
e fazemos somente o encaminhamento das propostas? Ficou acordado por este conselho que 
encaminharemos as propostas do município e também a atualização do referido Plano. Quanto às 
propostas referentes ao Estado, encaminharemos através de um  documento.  Item 3 – Resumo das 
assembleias realizadas em 2020 – Com a palavra a Vice-Presidente Diná, fez um apanhado das 
nossas reuniões relembrando que não realizamos reuniões no período de março a maio, retornando 
as mesmas no dia 1º de junho (Ata nº 203), pela plataforma meet.google, iniciando com a apresentação 
dos dados de violência doméstica, seguindo ao longo do ano com abordagem e apresentação de 
temas afetos à mulher, tais como: Rede de Atendimento (assistência e saúde), Condição da Mulher 
como responsável pelo cuidado e sustento da família, Mulheres e o Mercado de Trabalho, 
Apresentação e discussão sobre Perfil das gestantes em uso de álcool e outras drogas e Dados de 
mortalidade Materno e Infantil. Todas as apresentações foram enviadas às conselheiras ao longo do 
ano. Item 4 - Informe da Coordenadoria - Com a palavra a Vice-Presidente Diná, informou que a Live 
– Violência contra a Mulher- avanços e desafios, realizada no dia 26 de novembro está disponível 
na página da Coordenadoria. Informou também, que na semana passada a coordenadoria fez a 
distribuição do folheto informativo, entregue nas delegacias, sindicatos de condomínios, CRAS, 
CREAS e SMS, relacionando locais de atendimento em caso de violência sexual contra a mulheres, 
crianças, adolescentes, pessoas transexuais, homens e travestis. Também foram confeccionados 
cartazes informando telefone e os locais disponíveis para denunciar ou pedir ajuda, cujo objetivo é 
afixar em locais de grande circulação, como os supermercados. A Coordenadoria já entrou em contato 
com a Associação dos Supermercados.  Item 5 – Assunto Gerais – Com a palavra a Vice-Presidente 
Diná, relatou que a Coordenadoria da Mulher realizou em conjunto com a Coordenadoria de Pessoa 
com Deficiência, o curso de defesa pessoal para pessoas portadoras de necessidades especiais. 
Finalizou dizendo que precisamos fazer uma Resolução Normativa para publicar no Diário Oficial do 
mês de janeiro de 2021 Edital para que as entidades da Sociedade Civil se manifestem quanto ao 
interesse em participar do conselho, inclusive as que já participam. Encaminharemos também, oficio 
para as Secretarias para indicação das representantes do Poder Público. Sem mais nada a tratar, a 
Vice-Presidente agradeceu a presença de todas e deu por encerrada a reunião, onde eu Paula Regina 
Rodrigues Alves redigi a presente Ata que vai assinada por mim e pela Vice-Presidente Diná Ferreira 
Oliveira. 
 
             Diná Ferreira Oliveira                                Paula Regina de C. R. Rodrigues Alves 

Vice-Presidente do COMMULHER      1ª. Secretária 
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