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Ata da 212ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 
COMMULHER. Aos 12 dias do mês de abril 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 Presidente Ciça Musa e pela Vice-Presidente Diná Ferreira Oliveira. A presidente cumprimentou, 
agradeceu a presença de todas e em seguida iniciou a pauta da Assembleia. Item 1- Apreciação e 
Deliberação da Ata AGO 211ª – COMMULHER- A ata foi aprovada sem ressalvas. Item 2 – 
Discussão do plano de ação 2021/2023 – Com a palavra a Presidente Ciça, informou que enviará 
um plano de ação (2021) com 8 (oito) propostas, a todas as Conselheiras para que analisem e façam 
suas considerações. A presidente leu os itens um a um e ao final disse que é importante a opinião de 
todas, disse também que será importante uma revisão no Plano Municipal de Políticas para Mulheres 
no sentido de “enxugarmos” e resumirmos o Plano Municipal. Com a palavra a Vice- Presidente Diná, 
ressaltou a importância de atualizarmos o Plano pois deveríamos ter feito isso em 2020, porém, em 
razão pandemia de COVID-19 fomos adiando, porém, agora precisamos prosseguir. Esclareceu que 
devemos fazer a atualização, eixo por eixo. Diná propôs às Conselheiras devolverem o Plano de 
Ação, apresentado pela Presidente, com suas considerações/sugestões de alteração, até o dia 
30/04, afim de que tenhamos tempo hábil para compilar as opiniões/sugestões até a próxima 
assembleia, que será dia 10/05. Item 3 – Aprovação do Calendário de Reuniões - Com a palavra a 
Presidente Ciça, informou que encaminhará o calendário das reuniões,  via e-mail e solicitou a 
aprovação através do mesmo, com sugestão de alteração de horário e/ou dia da semana. Item 4 – 
Composição das Câmaras Temáticas – Com a palavra a Presidente Ciça ressaltou que todos os 

24 membros do Conselho devem optar por uma das três Câmaras, são elas: Legislação; 
Planejamento e Projetos e Comunicação Social. A presidente foi chamando as conselheiras 
nominalmente e solicitando que optassem por uma das Câmaras ou duas, se assim desejarem, que 

ficou composta da seguinte maneira: Planejamento: Daniela, Diná, Roberta, Tosca, Glaucia, 
Tânia, Elza, Gislaine, Nadir, Anna e Selma. Legislação: Paula, Karla, Thereza Guedes, 
Ciça, Gislaine, Isabela, Thais Perico, Nadir e Rebeca. Comunicação Social: Liliane, 
Maristela, Isabela, Thais Perico, Rebeca e Selma. Faltam: Marisol, Milene, Lucilda, 
Conceição, Elisabete, Rosana, Stefania e Eduardo. Item 5 – Informes da Diretoria Executiva – 

Com a palavra a Vice-Presidente Diná informou que foi elaborado e encaminhado, via e-mail, o Plano 
de Ação, para que as conselheiras analisem e façam suas considerações, com devolução até o dia 
30/04. Relembrou que cada Câmara tem uma Coordenadora de livre escolha do Grupo, e que podem 
se reunir quando acharem melhor. Disse ainda que em caso de dúvida acerca de questões 
pertinentes à Câmara de sua competência, esta poderá solicitar uma reunião com a Diretoria para 
dirimi-la. Item 6 – Informes da Coordenadoria da Mulher -   Com a palavra a Vice Presidente Diná 
informou que no dia 08/03 assinamos o termo de cooperação com o Judiciário para implantação do 
Programa Respeitar, a respeito da ressocialização do agressor, faltando apenas colher a assinatura 
do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que num segundo momento ampliaremos o 
projeto para atendimento das mulheres vítimas de violência. Informou que o nosso contato é a juíza 
Dra. Renata Gusmão. Diná informou que a Coordenadoria da Mulher planeja criar um sistema 
integrado das informações de violência contra a mulher e para isso estão em tratativas com o DETIC 
-Departamento de Tecnologia da Informação. Item 7 – Assuntos Gerais - Com a palavra a Vice 
Presidente Diná relatou que dentro da Programação de Março – Mês da Mulher, realizamos vários 
eventos de forma virtual e que encontram-se disponíveis na página da Coordenadoria da Mulher no 
Facebook. Informou que recebeu da Secretaria de Segurança Pública do Estado dados de violência 
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contra a mulher no ano de 2020, e em seguida foi projetada a planilha dividida por bairro, idade, 
raça/cor e parentesco com o agressor. Diná informou que será enviado para o e-mail das 
conselheiras junto com o Plano de Ação. Com a palavra, Taís Aguiar, disse que estamos tratando na 
Ceviss – Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, de marcar a data 
do dia 25 de cada mês, como Dia Laranja de enfrentamento à violência contra a Mulher, e divulgou 
evento no dia 26 de abril às 10 horas – Live “Dialogando sobre a conscientização do agressor de 
mulheres e meninas” com a Coordenadora de Políticas para a Mulher Diná Ferreira.  Sem mais nada 
a tratar, a 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 Presidente Ciça Musa. 

 

 

  
 
                  Ciça Musa                                Paula Regina de C. R. Rodrigues Alves  

      Presidente do COMMULHER                               1ª. Secretária 

 


