
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

                 COMMULHER - SANTOS/SP. 
Lei Municipal nº. 2.039 de 30/07/2002, 

         alterada pelas Leis nºs. 2.488 de 30/10/2007e 2.702 de 16/07/2010 

Ata da 211ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 
COMMULHER. Aos 8 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 15:00 horas, iniciamos a 

reunião por videoconferência através do link: https://meet.google.com/nwe-bvzo-fnq, cujas presenças 
foram confirmadas através do “chat” disponível na plataforma mencionada. A reunião foi conduzida 
pela Vice-Presidente Diná Ferreira Oliveira e a 1ª Secretária Paula Regina de Castro Rocha 
Rodrigues Alves. Iniciando a reunião a Sra. Presidente Conceição Dante cumprimentou, agradeceu a 
presença de todas e passou a palavra para a Vice-Presidente. Em seguida iniciou a pauta da 
Assembleia. Item 1- Apreciação e Deliberação da Ata AGO 210ª – COMMULHER- A ata foi 
aprovada sem ressalvas. Item 2 – Apresentação e Deliberação para a realização do XVIII 
Encontro COMMULHER - Com a palavra a Vice-Presidente Diná, relembrou que em todos os anos 

a abertura da Semana da Mulher é realizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito; que já foi enviado 
ofício ao referido Gabinete, como nos anos anteriores, com a sugestão de que a data da abertura do 
mês da mulher ocorra no dia 8 de março e que comunicará a todas, assim que obtiver resposta. 
Informou que ficou acordado na reunião passada que o tema do XVIII Encontro COMMULHER será: 
“Empoderamento Feminino”. Mencionou a possibilidade de convidar a mesma pessoa que iria 
participar no ano passado, empreendedora que abriu uma lavanderia no centro da cidade. Com a 
palavra a Conselheira Maristela, disse que vai tentar conseguir os “cases”. Com a palavra a Vice-
Presidente Diná, ratificou o relatado na AGO 210 no sentido de que todas as entidades que 
compõem o conselho podem informar seus eventos para divulgação, pela coordenadoria, por meio 
da Programação de Março – Mês da Mulher, elaborada pela Coordenadoria e que se estenderá ao 
longo do mês de março. Diná propôs o fechamento da Semana da Mulher, no dia 12 de março, com 
o evento do Conselho em parceria com a Coordenadoria, e o horário do evento entre 18 e 19 horas. 
Ficou acordado pelo Conselho o dia 12 de março às 18 horas e 30 minutos, na página da 
coordenadoria da mulher, que ficará gravado, a fim de que qualquer pessoa interessada possa 
assistir quando tiver oportunidade. Item 3 – Assuntos Gerais – Com a palavra a Vice-Presidente 
Diná informou sobre algumas ações: disse que estamos fechando um termo de cooperação com o 
Judiciário acerca da ressocialização do agressor; que foi enviado em ofício para a SSP/SP 
solicitando os dados de violência contra a mulher no ano de 2020 (idade, escolaridade, faixa etária, 
cor/raça) e que a coordenadoria entrou em contato com o DETIC solicitando a criação de um sistema 
integrado de violência contra a mulher, entre a Assistência/Saúde/Educação/Delegacia da Mulher, 
para que possamos acessar de forma ágil as informações de violência contra a mulher no município. 
Item 4 – Eleição das representantes da Sociedade Civil – Biênio 2021/2023 – Tendo em vista que 
o Conselho é paritário, composto pelo Poder Público (12) e Sociedade Civil (12), tivemos a inscrição 
de 13 Entidades, sendo assim, o Conselho deve votar para manter a estrutura. Foi proposto que 
como temos dois clubes Soroptimistas, que possuem a mesma filosofia, foi sugerido que houvesse 
uma composição para que um Clube ficasse como titular e o outro como suplente. De acordo com 
votação das conselheiras, ficou definido: Titular - Clube Soroptimista Internacional de Santos e 
Suplente – Clube Soroptimista Internacional de Santos – Praia e assim contemplarmos todas as 
instituições inscritas. Em seguida, a representante da OAB – Seção Santos, gestão anterior, Rebeca 
Moura Salgado, solicitou que fosse considerado a inclusão da OAB na composição do Conselho, 
levando em conta que a Instituição não efetuou a inscrição até a presente data. A questão levantou 
intensa discussão e após considerações das conselheiras, foi votado e deliberado que a OAB – 
Seção Santos ficará como Suplente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e 
Financeiros de Santos e Região, como representantes de Órgãos Classistas. Item 5 – Eleição dos 
membros da Diretoria Executiva – Biênio 2021-2023 – Foi aberta a eleição para que as 
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conselheiras da Sociedade Civil se candidatassem. A conselheira Ciça Musa, representante da União 
de Amparo a Comunidade de Escolas Públicas - UACEP se candidatou à Presidência do Conselho e 
foi eleita por aclamação. A Coordenadora de Políticas para a Mulher, Diná Ferreira, se candidatou à 
Vice-presidente, Paula Regina, representante da Secretaria de Gestão, como primeira secretária e 
Maristela Souza, representante do Clube Soroptimista Santos, como segunda secretária, todas 
eleitas por aclamação. Sem mais nada a tratar, a Vice-Presidente agradeceu a presença de todas e 
deu por encerrada a reunião, onde eu Paula Regina Rodrigues Alves redigi a presente Ata que vai 
assinada por mim e pela Vice-Presidente Diná Ferreira Oliveira. 
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