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Ata da 136ª.  Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher – COMMULHER. Aos treze dias do mês de janeiro de
dois  mil  e  quatorze,  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 136ª Assembleia Geral Ordinária com
a  presença  dos  conselheiros  e  das  conselheiras,  colaboradores  e
colaboradoras,  cujas  assinaturas  constam  da  lista  de  presença,  parte
integrante desta ata. Justificou a ausência as conselheiras Conceição Dante
e  Vera  Silvia  H.  Resende.  Compuseram  a  mesa  para  condução  dos
trabalhos, a Vice-Presidente Sra. Márcia Janete Sampaio de Sá e a Sra. 1ª
Secretária Vanessa Marino Peres. Iniciando a reunião a Sra. Márcia Janete
cumprimentou e agradeceu a presença de todos e em seguida colocou em
pauta o Item 1 – Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral anterior
–  A plenária  dispensou  a  leitura  da  ata  e  a  mesma  foi  aprovada  sem
ressalvas. Item 2 – Deliberação dos procedimentos para a realização do XII
Encontro COMMULHER – A Sra. Márcia Janete informou que o XII Encontro
COMMULHER  ocorrerá  no  dia  14/03/2014,  a  partir  das  9:00hs,  na
UNISANTA, com o tema: “Comportamento, Vulnerabilidade, Causa e Efeito”.
Comunicou também que a presidente Elza já contatou 03 palestrantes, os
quais ficaram de confirmar a participação. A conselheira Diná considerou o
tema muito abrangente e sugeriu o direcionamento a um assunto específico,
recebendo o apoio das demais conselheiras. A Sra. Heline comentou que
em reunião  anterior  a  conselheira  Márcia  Frigério  sugeriu  a  abordagem
voltada  ao  álcool  e  outras  drogas,  e  sugeriu  que  aguardássemos  a
confirmação  dos  palestrantes  para  posterior  definição  do  assunto  a  ser
abordado, se possível, na próxima reunião de Câmaras Setoriais, indicando
urgência  em  virtude  da  proximidade  da  data.  A  Conselheira  Mirele
concordou que o tema tenha como foco principal o álcool e as outras drogas
e ressaltou que a grande maioria das mulheres abrigadas são vítimas de
violência devido ao uso de drogas. O Sr. Clóvis acrescentou que não só as
mulheres são as vítimas, mas que a questão passa a ser familiar, e citou
como exemplo os casos onde filhos agridem os pais em virtude das drogas.
A  conselheira  Diná  sugeriu  que  o  tema  ficasse  da  seguinte  forma:
“Comportamento,  vulnerabilidade,  causa e  efeito  na questão de álcool  e
outras drogas”. A colaboradora Sra. Luci Freitas sugeriu uma parceria com o
COMAD  e  a  Sra.  Inês  Dantas  propôs  que  fosse  feito  convite  aos
presidentes dos Conselhos para participarem do Encontro. A seguir, a Vice-
Presidente sugeriu a participação do Coral Céu da Boca, que é um coral
composto  por  professores  da  SEDUC,  para  a  abertura  do  XII  Encontro
COMMULHER. Informou que será necessário enviar um ofício a Secretaria
de  Educação  solicitando  a  participação  do  coral,  bem  como  oficiar  a
UNISANTA solicitando a utilização do espaço. Relatou que o material a ser
distribuído  aos  participantes  será  solicitado  junto  à  Secretaria  de



Comunicação  e  Resultados.  A  conselheira  Carmen  irá  verificar  a
possibilidade de cessão de pastas para o evento. Em seguida, a Sra. Luci
sugeriu que fosse efetuada a distribuição do suplemento do Diário Oficial
voltado  à  mulher.  A Sra.  Diná  entrará  em contato  com a  SECOR para
solicitar uma tiragem a mais para o Encontro. A Sra. Luci propôs ainda um
contato com a Sra. Arminda Augusto, diretora executiva do Jornal A Tribuna,
para que seja feita a divulgação no referido Jornal. Item 3 – Deliberação das
ações  do  COMMULHER 2014  –  A conselheira  Inês  Dantas  propôs  que
bimestralmente  houvesse  uma  reunião  com  todos  os  presidentes  dos
Conselhos objetivando maior articulação entre eles. A conselheira Carmen
sugeriu a realização das Assembleias Itinerantes e o Curso de Promotoras
Legais  Populares.  A  Sra.  Luci  comentou  que  seria  importante  se  o
COMMULHER  pudesse  participar  das  reuniões  do  Bolsa  Família,
ministrando palestras sobre empoderamento. Comentou sobre as mulheres
encarceradas e propôs uma visita para verificar as condições em que se
encontram.  A  Conselheira  Luana  acrescentou  que  o  Conselho  poderia
realizar um evento relacionado ao mercado de trabalho. Item 4 – Assunto
Gerais -  A Sra. Luci elogiou a conselheira Diná pela palestra ministrada em
2013, dentro da programação dos 16 dias de Ativismo. Sem mais nada a
tratar, a Sra. Vice-Presidente agradeceu a presença de todos, dando por
encerrada a reunião, onde eu, Vanessa Marino Peres, redigi a presente Ata
que vai assinada por mim e pela Vice-Presidente Márcia Janete Sampaio de
Sá. Santos, 13 de janeiro de 2014.

         Márcia Janete Sampaio de Sá                      Vanessa Marino Peres

Vice-Presidente do COMMULHER 1ª. Secretária


