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Ata da 125ª. Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – COMMULHER. Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às 
15:00  horas,  nas  dependências  da  Casa  de  Participação  Comunitária,  situada  à 
Avenida Rei Alberto I nº. 119, na Ponta da Praia, em Santos/SP, realizou-se a 125ª 
Assembléia  Geral  Ordinária  com  a  presença  dos  conselheiros  e  conselheiras, 
colaboradores e colaboradoras, cujas assinaturas constam da lista de presença, parte 
integrante desta ata. Justificaram a ausência as representantes da SEDUC, Sra. Lilea 
Regina Rivero e Sra. Maria Tereza Pajoro. Compuseram a mesa para condução dos 
trabalhos, a Sra. Presidente Elza Pereira dos Santos e a Sra. 1ª Secretária Vanessa 
Marino  Peres  Mendes.  Iniciando  a  reunião  a  Sra.  Presidente  cumprimentou  e 
agradeceu a presença de todos e em seguida apresentou a Sr.  Fábio Figueiredo, 
Chefe de Departamento de Cidadania, da SECID, que aproveitou a oportunidade para 
informar que a referida Pasta coloca-se à disposição do COMMULHER, colaborando, 
dentro das suas competências, no que for necessário. Em seguida, foi apresentado o 
Sr.  Flávio  Santana,  Coordenador  de  Apoio  à  Articulação  Governo-Sociedade,  do 
Gabinete  do  Prefeito,  que  também se  colocou  à  disposição,  além de  ressaltar  e 
parabenizar o esforço envidado pelo Conselho para a implantação da Vara Especial 
de Violência Doméstica e Familiar.  As Conselheiras Conceição e Diná comentaram 
sobre a importância da presença dos representantes das Secretarias Municipais nas 
Assembléias,  dificultando,  muitas  vezes,  a  resolução  de  questões  pertinentes  a 
determinadas Pastas. Diante do exposto, o Sr. Flávio informou que irá verificar junto 
ao DEARTI – Departamento de Articulação uma forma de dirimir esse problema. A 
seguir,  a Presidente informou reunião realizada no dia 01 de fevereiro,  juntamente 
com  o  Dr.  Carlos  Fonseca  Monnerat,  Juiz  de  Direito,  a  conselheira  Diná 
(representando  o  MAF),  a  Sra.  Fernanda  Vannucci  e  a  mesma,  no  Gabinete  do 
Prefeito, com o Chefe de Gabinete, Sr. Rogério Pereira dos Santos para tratativas 
quanto à implantação da Vara Especial  contra Violência Doméstica e Familiar,  em 
Santos. Informou que, segundo esclarecimentos do Dr. Monnerat esse é o momento 
para entrar com o pedido, pois o concurso será no mês de fevereiro, e outras cidades 
estarão concorrendo. Portanto, há urgência no envio de ofício. A seguir,  colocou em 
pauta o Item 1 – Leitura e Deliberação da Ata da Assembléia Geral Ordinária do mês 
de janeiro de 2012 - a mesma foi aprovada sem ressalvas. Item 2 – Discussão final 
sobre o XI Encontro COMMULHER – O encontro será no dia 15/03/2013 às 09:00hs, 
no Auditório da UNISANTA, ficando definido o seguinte tema: “Tráfico de Mulheres: 
Crime  sem  Fronteiras”,  sendo  complementado  com  os  seguintes  dizeres: 
“Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil: Combate à Vulnerabilidade Social e 
ao  Tráfico  de  Mulheres”.  A  conselheira  Diná  salientou  que  seria  importante  a 
divulgação na mídia. A Sra. Elza informou que já foi efetuado contato com o Gabinete 
do  Prefeito  para  que  a  Abertura  da  Semana  da  Mulher  seja  realizada  no  dia 
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08/03/2013, no Salão Nobre. A conselheira Rosana relembrou a necessidade do envio 
das programações por parte das Secretarias e Entidades. A Sra. Rosana comunicou 
que  dentro  da  programação  da  Coordenadoria  de  Políticas  para  a  Mulher  será 
realizado  um  evento  em  parceria  com  o  SESC,  no  dia  09/03/2013,  com  várias 
atividades no ginásio. A Sra. Elza lembrou, ainda, que a Assembléia Itinerante do dia 
11/03/2013 será realizada no Fundo Social de Solidariedade, sujeita a confirmação, 
como parte  da programação da Semana da Mulher.  E  no dia  13/03/2013,  será  o 
evento  realizado  pelo  MAF,  com o  tema:  ”O Papel  da  Mulher  como educadora  e 
agente de transformação da Sociedade”, às 15:00 hs, no Consistório da UNISANTA. 
Item 3 – Deliberação do planejamento das ações do COMMULHER para 2013 – A 
Presidente passou a palavra para a Sra. Regina Lacerda, coordenadora da equipe de 
implantação do Centro de Referência em Atendimento às vítimas de violência que 
será  implantado  no  Hospital  Guilherme  Álvaro.  Informou  que  já  existe  espaço 
destinado para esse fim, estando somente no aguardo de reforma, pois os recursos 
financeiros  já  foram  disponibilizados  para  tal.  Relatou  ainda  que  o  Centro  de 
Referência é uma parceria com o Governo do Estado e terá a função de capacitar 
todos  que  estão  envolvidos  nos  programas  e  projetos  de  combate  à  violência. 
Ressaltou a intenção de que, futuramente, seja implantado o Instituto Médico Legal no 
local, destinado ao atendimento às vítimas de violência sexual. Informou que os casos 
que não forem relacionados à saúde continuarão a ser  atendidos no CREAS. Em 
seguida, a Sra. Elza solicitou que a Sra. Mirelli,  da SEAS relatasse como estão as 
tratativas com relação ao novo local da Casa Abrigo. A Sra. Mirelli  informou que o 
contrato já foi fechado, restando apenas algumas obras de adequação do imóvel. Item 
4 – Assuntos Gerais – Nada a comentar. Sem mais nada a tratar, a Sra. Presidente 
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, onde eu, Vanessa 
Marino  Peres  Mendes,  redigi  a  presente  Ata  que  vai  assinada  por  mim  e  pela 
Presidente Elza Pereira dos Santos. Santos, 04 de fevereiro de 2013.

   Elza Pereira dos Santos                Vanessa Marino Peres Mendes

Presidente do COMMULHER 1ª. Secretária


