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.Ata da 132ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – COMMULHER. Aos nove dias do mês de setembro 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 132ª 
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  a  conselheira  Heline  Machado. 
Compuseram a mesa para condução dos trabalhos, a Sra. Presidente Elza Pereira 
dos  Santos,  a  Vice-Presidente  Sra.  Márcia  Janete  Sampaio  de  Sá  e  a  Sra.  1ª 
Secretária Vanessa Marino Peres. Iniciando a reunião a Sra. Presidente 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  mesma  foi  aprovada  sem 
ressalvas. Item 2 – Relatos da Diretoria Executiva – A Presidente informou que foi 
concluído  o  conteúdo  programático  do  Curso  “Formando  Cidadãos”  e  a  ficha  de 
inscrição foi aprovada. A Sra. Diná efetuou reclamação junto à Secretaria Municipal de 
Comunicação  e  Resultados,  pois  as  informações  referentes  ao  curso  estão 
incompletas no Diário Oficial.  A referida Pasta assumiu o compromisso de publicar 
uma matéria mais detalhada. A Sra. Luci sugeriu que constasse do site do Portal, para 
que todas as informações possam ser pesquisadas por meio dele. Item 3 – Relatos 
das Câmaras Setoriais – A Sra. Diná comunicou que o Dr. Solito não pode comparecer 
à reunião, mas informou que convidou o Dr. Rodrigo Julião, Presidente da OAB para 
participar  do  curso.  Item  4  –  Apresentação  do  conteúdo  programático  do  curso 
“Formando Cidadãos” – O conteúdo foi apresentado para a plenária. A conselheira 
Carmem sugeriu a inclusão do tema: “A importância e atuação dos sindicatos”. Item 5 
– Apresentação do programa Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – A Presidente 
passou  a  palavra  para  a  Sra.  Selma  que  elencou  os  8  Objetivos  do  Milênio:  a 
erradicação  da  fome  e  da  miséria;  atingir  o  ensino  básico  universal;  promover  a 
igualdades entre  os sexos e  a valorização da mulher;  erradicação da mortalidade 
infantil;  melhorar  a  saúde das gestantes;  combater  a  Aids,  malária,  tuberculose  e 
outras doenças; garantir  a sustentabilidade ambiental;  estabelecer parceria mundial 
para o desenvolvimento de todos. A Sra. Selma ressaltou que os países que não se 
adequarem  aos  objetivos  do  milênio  poderão  começar  a  sofrer  uma  espécie  de 
“boicote” por parte dos demais, pois a idéia central é “Todos preocupados com todos”. 
Informou que as reuniões do Comitê ODM ocorrem nas primeiras segundas-feiras de 
cada  mês,  na  Estação  da  Cidadania,  e  sugeriu  o  acesso  ao  site 
comiteodm@santos.sp.gov.br para mais informações. Item 6 – Assuntos Gerais – A 
Sra.  Neusa  convidou  os  presentes  para  a  exposição  do  NACLIP –  XV  Salão  da 
Primavera,  dia  19 de setembro de 2013,  às 19:00hs,  na Galeria  de Arte  “Patrícia 
Galvão”. Em seguida, a Sra. Carmem fez o convite para participarem do 7º Encontro 
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Regional  da  Mulher  EAA,  com  o  tema:  “Família  e  trabalho:  homens  e  mulheres 
compartilhando a responsabilidade familiar e doméstica”, no dia 21 de setembro de 
2013, às 10:00hs, no Educandário Santista. A Sra. Luci aproveitou a oportunidade e 
criticou a proposta de construção de edifícios dentro do CAIS Santista. Informou que 
serão destruídos o ginásio e a quadra de esportes do referido equipamento. Sem mais 
nada a tratar, a Sra. 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 Presidente Elza Pereira dos Santos. Santos, 9 de setembro de 2013.

   Elza Pereira dos Santos                      Vanessa Marino Peres

Presidente do COMMULHER 1ª. Secretária


