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Ata da 124ª. Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher – COMMULHER. Aos quatorze dias do mês de janeiro 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  124ª  Assembléia  Geral  Ordinária  com  a  presença  dos  conselheiros  e 
colaboradores, cujas assinaturas constam da lista de presença, parte integrante 
desta ata.  Justificou a ausência a conselheira Inês Maria Toss. 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 todas as conselheiras e em 
seguida colocou em pauta o Item 1 – Leitura e Deliberação da Ata da Assembléia 
Geral Ordinária de dezembro de 2012 -  a mesma foi aprovada sem ressalvas. 
Item 2 – Apresentação de propostas para a Programação da Semana da Mulher – 
A Sra. Elza solicitou que fosse elaborado um ofício do COMMULHER para o Sr. 
Prefeito, para que sejam efetuadas as tratativas para a abertura da Semana da 
Mulher, bem como confirmar a sua participação na mesma. A Conselheira Diná 
sugeriu o agendamento da abertura para o dia 08 de março de 2013, e a Sra. 
Valéria  ressaltou  a  necessidade  de  entrar  em  contato  com  o  Cerimonial  do 
Gabinete do Prefeito para verificar a possibilidade da referida data. Em seguida, a 
Presidente  propôs  aos  conselheiros  que  fossem  apresentadas  sugestões  de 
palestrantes para a Semana da Mulher, e a Sra. Fernanda acrescentou que seria 
importante estabelecer um prazo para as entidades enviarem a programação, a fim 
de que haja tempo hábil  para a divulgação nos folders com a programação da 
Semana da Mulher. Sugeriu também que a Assembléia Geral Ordinária, agendada 
para o dia 11 de março de 2013 seja realizada no Fundo Social de Solidariedade 
de Santos, como parte da programação da Semana da Mulher. Em seguida, a Sra. 
Elza propôs a realização de um encontro para o encerramento da Semana, no dia 
15 de março de 2013, ficando a Conselheira Conceição encarregada de solicitar 
junto à UNISANTA a utilização do auditório para o evento. A Sra. Diná propôs a 
participação da Drª. Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, Juíza Auxiliar da 
Comarca de Praia  Grande,  e também da Drª.  Elizabeth Lins.  A Sra.  Fernanda 
Vannucci sugeriu para o Encontro, o tema: tráfico de mulheres, sendo mencionado 
o nome da Sra. Verônica Teresi para falar sobre o assunto. A Sra. Ana Lúcia irá 
entrar em contato com a mesma. Complementando, a Sra. Diná alertou quanto ao 
curto tempo para a organização do evento e sugeriu uma discussão já na próxima 
reunião de Câmaras Setoriais, no dia 28 de janeiro de 2013, se possível com a 
vinda da Sra. Verônica. A seguir, a Conselheira Rosana Lara informou que ainda 
não está definido, porém a proposta da Coordenadoria de Políticas para a Mulher, 
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é a realização de um evento no SESC, incluindo atividades como orientação sobre 
nutrição, aulas de dança, entre outras. A Sra. Valéria ressaltou que poderia ser 
incluída neste evento, a questão da geração de renda ou outro assunto que for 
considerado importante e/ou oportuno. Item 3 – Apresentação do Plano Municipal 
de Políticas Públicas para Mulheres para a atual  Administração – A Presidente 
informou que será providenciada, o mais breve possível, a apresentação do Plano 
Municipal  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  ao  Prefeito  eleito,  Secretários 
Municipais e Vereadores, visando a continuidade da sua implementação. Item 4 – 
Assuntos  Gerais  –  Sem  mais  nada  a  tratar,  a  Sra.  Presidente  agradeceu  a 
presença de  todas,  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, 14 de janeiro de 2013.

   Elza Pereira dos Santos                Vanessa Marino Peres Mendes
Presidente do COMMULHER 1ª. Secretária


