
       

Ata  da  134ª  Assembléia  Geral  Ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher  – 
COMMULHER.  Aos onze  dias  do  mês  de novembro  de  dois  mil  e  treze,  às  15 horas,  nas 
dependências da Casa de Participação Comunitária,situada à Avenida Rei Alberto I, nº119, na 
Ponta da Praia, em Santos- SP, realizou-se a 134ª Assembléia  Geral Ordinária com a presença 
dos conselheiros e das conselheiras, colaboradores e colaboradoras,cujas assinaturas constam da 
lista de presença, parte integrante desta ata.Compuseram a mesa para condução dos trabalhos, a 
Sra. Presidente Elza Pereira dos Santos e vice presidente Sra. Márcia Janete Sampaio de Sá. 
Iniciando a reunião, a Presidente cumprimentou a todos os presentes em seguida colocou em 
pauta  o  item 1-  Leitura  e  Deliberação  da Ata  da  Assembléia  Geral  anterior  e  a  mesma  foi  
aprovada  sem ressalvas  dando  seqüência  ao  item 2  –  (     )a  Sra.  Heline,  representante  da 
UNILUS, apresentou o projeto iniciando com uma breve introdução explicando que o principal 
objetivo do mesmo é apresentar um diagnóstico  da situação da população feminina de Santos, 
em diversas questões, como trabalho, saúde, educação, habitação e violência,  e que  a aplicação 
do  questionário  será  com as  frequentadoras  das  Unidades  Básicas  de  Saúde-UBS,  em suas 
residências, a Sra. Valéria observou e propôs que fosse mencionado o nome do COMMULHER 
vinculado ao gabinete do prefeito, passando em seguida para a analise do projeto, item por item, 
as alterações propostas foram anotadas pela Sra. Valéria que ficou encarregada de encaminhá-las 
para a Sra. Heline, e também perguntou se haveria necessidade de um convenio para desenvolver 
o  projeto,  foi  explicado que já existe  um convenio da Faculdade  com a Prefeitura  e  apenas 
faltando a aprovação do Conselho de Ética da  Prefeitura e da própria Faculdade. A Sra. Heline 
pede o cuidado para que o questionário não fique muito extenso, Assim sendo todas as alterações 
foram discutidas e aprovadas. A presidente Elza enfatizou que o projeto será aplicado durante o 
ano de 2014 e os resultados apresentados em 2015. Passando para o segundo item, Encontro 
Regional de Conselhos Municipais e Organismos Institucionais de Mulheres, a Presidente Elza 
comenta que esteve em São Paulo, no Conselho Estadual da Condição Feminina, acompanhada 
da Sra. Diná, Coordenadora de Políticas para a Mulher, e que ficou definido nessa reunião que o 
Conselho  Estadual  tomará  todas  as  providências  quanto  à  organização  do  evento:  convites, 
cerimonial  de  abertura  e  encerramento,  nós  vamos  providenciar  o  espaço  para  acontecer  o 
Encontro que será na UNISANTA à partir das 8:30h no dia seis de dezembro de dois mil e treze,  
foi relatado que no ultimo encontro participaram 126 municípios. Serão enviados convites para 
todos os Conselhos e Organismos de Mulheres da baixada santista, na ocasião foi comentado que 
no município de São Vicente, o Conselho de Direitos da Mulher está sem representante e que 
essa  situação  é  preocupante.  Foi  comentado  que,  se  possível,  vamos  oferecer  um café  aos 
convidados antes do inicio do evento. A Sra. Diná se prontificou a fazer uma pesquisa juntos aos 
restaurantes nas proximidades da UNISANTA para tentar desconto e reserva de mesas na hora 
do almoço.  A Sra.  Elza falou que cada presidente de conselho terá  direito  a palavra por 10 
minutos, mas deixou claro que as conselheiras não poderão, mas que em seguida será aberto um 
debate onde todos poderão se expressar. A Sra. Ana Lúcia pergunta qual o tema do Encontro, o 
que a Sra. Diná responde que é para discutir problemas e dificuldades comuns em nossa região 
quanto ao atendimento de mulheres vítimas de violência e implantação de políticas públicas, a 
instalação  de  delegacias  de  defesa da mulher  nas  cidades  que ainda não tem e para que se 
estudem as  soluções  para  essas  implantações.  Valéria  lembra  que  esse  Encontro  entrará  no 
calendário das atividades dos 16 dias de ativismo Campanha pelo fim da violência contra as 
mulheres. A Sra. Heline sugere que a palestra do dia vinte e cinco de novembro na UNILUS 
entre para o calendário. A Sra. Diná apresenta o calendário e avisa que os eventos programados 
devem ser apresentados até amanhã, doze de novembro, pois precisariam ser colocadas no D.O. 
e que a Audiência Pública do dia treze, para tratar da instalação da Vara da violência contra a 
mulher,  dará início a campanha dos dezesseis  dias de ativismo. A Sra. Elza fez comentários 



       

sobre o Curso Formandos Cidadãos – Noções de Política e Cidadania, falou das dificuldades de 
organizar um curso como este,  com professores de altíssimo nível e voluntários,  em seguida 
pediu  para  a  Sra.  Carmem Ianni,  conselheira  assídua do curso para fazer  uma avaliação do 
conteúdo, a mesma falou que as aulas tem sido de grande valia para o seu crescimento como 
cidadã, e que tem motivado todas as participantes a terem uma nova postura diante da família e 
da  sociedade,  só  lamenta  que  o  público  têm  sido  pequeno  e  falou  também  do  nível  de 
conhecimentos  de  cada  palestrante.  A  Sra.  Elza  comenta  sobre  a  palestra  do  Sr.  Eduardo 
Ravasini, Coordenador de Políticas para Pessoas Portadoras de Deficiência, que falou sobre a 
inclusão social do deficiente e as aplicações das dinâmicas apresentadas. A Sra. Diná comentou 
sobre a palestra que abordou o assunto da homofobia, proferida pela advogada Patrícia Gorish, 
como um assunto extremamente delicado foi abordado de forma muito conveniente. A Sra. Tânia 
se referiu a palestra do Dr. Carlos Carmelo, Promotor de Justiça da Criança e Adolescente que 
situou todos os participantes no real papel dos conselhos tutelares. A Sra. Diná conclui que o 
time de professores até agora foi muito bom, que foi endossado pela Sra. Marlene salientando 
que desde a primeira aula o curso mostrou um excelente nível. A Sra. Conceição sugere que caso 
tenha um coffee brack no encerramento do curso que todos os palestrantes fossem convidados a 
participar.  A Sra.  Diná sugere que seria  de bom tom oferecer  aos palestrantes  um mimo da 
cidade o que ela mesma iria providenciar junto ao gabinete do prefeito. A Sra. Elza pergunta a 
Sra. Carmem o que seria feito com as pastas do curso que sobraram e ficou decidido que elas 
seriam utilizadas no encontro de março. A Sra. Elza comentou na reunião que na Audiência 
sobre a instalação da Vara de Violência Doméstica, irá levantar a questão do abaixo assinado. A 
Sra. Tânia levanta a questão da confraternização de final de ano do conselho e a Sra. Conceição 
sugere que seja realizada na próxima Assembléia dia nove de dezembro e que seria sorteado na 
hora o amigo secreto e aquelas conselheiras que quiserem participar deveriam trazer um presente 
no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e participar do rateio do Buffet. A Sra. Catarina pede a palavra 
para fazer sua apresentação, pois se tratava da sua primeira participação no conselho, a mesma 
informou que trabalha com o vereador Sandoval Soares, na área de comunicação e já há algum 
tempo  vem  trabalhando  com  a  questão  da  mulher  e  que  a  partir  de  agora  estará  nos 
acompanhando  mais  de  perto  e  podendo  dar  sua  colaboração  em nossas  atividades.  A Sra. 
Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, onde eu, Márcia Janete 
Sampaio de Sá, redigi a presente Ata que vai assinada por mim e pela Presidente Elza Pereira 
dos Santos.
Santos, 11 de novembro de 2013.

             Elza Pereira dos Santos                                      Márcia Janete Sampaio de Sá
          Presidente do COMMULHER                         vice-presidente do COMMULHER

  


