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Ata da 221ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 
COMMULHER. Aos 17 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 9:00 horas, iniciamos a 

reunião por videoconferência através do link: https:// meet.google.com/yrj-byps-hjk, cujas presenças 

foram confirmadas através do “chat” e na folha de presença anexa. A reunião foi conduzida pela 

Presidente Cícera 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 220ª – COMMULHER- A Ata foi aprovada sem ressalva. Item 2- 

Deliberação e aprovação do XIX Encontro COMMULHER – Com a palavra a Presidente Ciça 

propôs que os temas abordassem: políticas públicas para mulheres ou ainda o direito da mulher de 

protagonizar. Com a palavra a conselheira Nadir destacou que discutir a igualdade faz parte da 

competência do Conselho, é o nosso universo. Então, discutir a igualdade de gênero está englobado 

na realidade das condições das mulheres. Temos a desigualdade de gênero, a racial e a social. Como 

exemplo podemos citar que as mulheres têm salários menores do que os homens. Concluiu dizendo 

achar importante um tema que aborde a desigualdade de gênero e a racial. Com a palavra a Vice-

presidente Diná alertou o conselho no sentido de que o COMMULHER deve ter um olhar 360°, pois 

devemos falar de todas as mulheres, sejam elas trans, negras, deficientes etc. Disse também achar 

importante convidarmos as líderes de comunidade para participarem do evento. Com a palavra a 

conselheira Maristela, ressaltou a importância de colocar a mulher como protagonista. Ela só será 

protagonista se tiver confiança, auto estima e conhecimento. Disse que devemos plantar a esperança 

nessas mulheres. Com a palavra a conselheira Milene, disse concordar com a fala da conselheira 

Maristela, destacando que acredita que a educação é muito importante para aumentar a autoestima. 

Disse ainda, achar importante trazer essas mulheres empreendedoras para darem seus testemunhos, 

seus exemplos de vida. Com a palavra a Vice-Presidente Diná relembrou ao Conselho que a data de 

abertura da Semana da Mulher ocorre, geralmente, no dia 8 de março e que em breve será enviado ao 

gabinete do prefeito um ofício propondo agendar a abertura da Semana na referida data. Disse que na 

sexta-feira seguinte, neste ano cai no dia 11 de março, o Conselho em parceria com a Coordenadoria 

costuma realizar um Encontro, porém sugeriu transferir para o dia 18 de março e teve a anuência de 

todas participantes. Com a palavra Tais Aguiar, propôs fazermos o Encontro na sala de situação, 

sendo um grupo presencialmente e outro virtualmente, principalmente para os servidores da área da 

saúde e assistência. Com a palavra a conselheira Gláucia sugeriu a Associação Comercial, por ter 

uma estrutura boa. Com a palavra a conselheira Anna Maria que manifestou sua concordância com o 

tema do encontro e disse não achá-lo repetitivo. Com a palavra a Presidente Ciça propôs o seguinte 

título para o encontro: “A mulher como protagonista nas tomadas de decisões nos espaços políticos”.  

Com a palavra a conselheira Nadir propôs o título “A luta das mulheres pela igualdade de gênero e 

raça”. Com a palavra a Vice-Presidente Diná sugeriu que a proposta da Nadir seja usada para uma 

palestra, considerando o recorte de raça e que temos a Coordenadoria e o Conselho da Igualdade 

Racial, que teria que ser envolvido. Após amplo debate o Conselho deliberou que o tema do XIX 

Encontro será: “A mulher como protagonista nas tomadas de decisões na sociedade”. Com a palavra 

a conselheira Virgínia Spósito mencionou conhecer uma psicóloga que poderia falar sobre 

protagonismo pois muitas mulheres não se sentem protagonistas, principalmente as negras. Com a 

palavra a Vice-Presidente Diná, sugeriu que o encontro tivesse outra palestra que abordasse a 

participação “política” dessas mulheres que são líderes de comunidade, uma vez que o que elas 

fazem é política. Com a palavra a conselheira Virgínia sugeriu uma palestra que abordasse a 

violência contra a mulher. Diná disse achar necessário termos uma palestra para que as mulheres 

perceberem a importância da participação política das mesmas, bem como sendo protagonistas.Com 

a palavra a conselheira Maristela disse conhecer uma mulher, Doroteia Mendes, que faz uma palestra 

chamada: “O Poder da Mulher Preta nos Negócios”. Com a palavra Diná informou que    
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solicitou aos componentes do Conselho, que informem eventos e/ou ações no mês de março em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher para constar na Programação de Março – Mês da 

Mulher. Item 3 – Relatos da Diretoria Executiva – Com a palavra a Presidente Ciça, disse que o 

Conselho poderia fazer mais, porém isso depende de uma maior frequência das conselheiras nas 

reuniões, o que infelizmente, não vem ocorrendo. Item 4 – Relatos da Coordenadoria da Mulher – 

Com a palavra a Coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Diná informou que participou de uma 

reunião com a Guarda Municipal sobre o projeto Guardiã Maria da Penha, na qual teve oportunidade 

de conversar com o MP e com Daniela, responsável pela Casa Abrigo, acerca das mulheres que estão 

abrigadas. Relatou que elas acabam não recebendo assistência e acompanhamento da guarda 

considerando que o endereço da Casa Abrigo é sigiloso para segurança das mulheres. Diná relatou, 

que a Guarda orienta as mulheres, nas visitas, que caso ocorra alguma ameaça ou descumprimento 

das medidas protetivas elas devem entrar em contato pelo telefone 153, mas considerando que o 

sistema está sobrecarregado, foi solicitado a implantação de um 0800, apenas para as mulheres 

atendidas pelo Programa entrarem em contato com a Guarda. Diná informou que foi assinada pelo 

Presidente da República a Lei nº 14.164 sobre a prevenção da violência contra a mulher nos 

currículos da educação básica, e institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher   

que contempla a questão da violência contra as mulheres nas escolas, e que está em contato com a 

Secretaria de Educação, Departamento Pedagógico. Item 5 – Assuntos Gerais – Com a palavra a 

Vice-Presidente Diná, sugeriu que a Câmara de Legislação tome conhecimento do Decreto nº 10.906 

de 20 de dezembro de 2021, que trata do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio e a 

Resolução nº 425 de 08 de outubro de 2021 que institui a Política Nacional Judicial de Atenção a 

Pessoas em Situação de Rua, para considerações e deliberar ações do Conselho nas questões 

apresentadas.  Sem nada mais a tratar, a Presidente agradeceu as presenças e deu por encerrada a 

reunião às 11 horas, onde eu, Paula Regina de Castro Rocha Rodrigues Alves, redigi a presente Ata, 

que vai assinada por mim e pela Presidente Cícera Musa. 
 

 

 

 

Cícera Severina da Conceição Musa               Paula Regina de C. R. Rodrigues Alves 

 

                                 

 

 

      Presidente do COMMULHER                               1ª Secretária 
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CONSELHEIRO REPRESENTATIVIDADE          JANEIRO 

Renata Costa Bravo Oliveira  TITULAR GPM  

Marisol Izabela Ramos SUPLENTE GPM  

Daniela Costa Magalhães  TITULAR SEDS P 

Barbara Weinert Ferreira Nogueira  SUPLENTE SEDS  

Diná Ferreira Oliveira  TITULAR COMULHER P 

Roberta da Silva Nascimento  SUPLENTE COMULHER P 

Elizabeth dos Santos Tavares  TITULAR SECULT  

Eliana Gonçalves Ferreira Cuqui SUPLENTE SECULT  

Liliane Claro de Rezende TITULAR SEDUC  

Simone Barbieri SUPLENTE SEDUC  

Tosca Padovani  TITULAR SEMES  

Daniella Medeiros Moreira Rogel SUPLENTE SEMES  

Paula Regina de Castro Rodrigues Alves TITULAR SEGES P 

Fabíola do Carmo Pereira de Lima SUPLENTE SEGES  

Milene Mori Ferreira Luz  TITULAR SMS P 

Laura Mafra SUPLENTE SMS  

Gláucia Cristina Silva de Oliveira  TITULAR SESEG P 

Ana Carolina da Silva Costa Emilio SUPLENTE SESEG  

Eduardo Dias Mattos TITULAR Diretoria de Ensino de Santos P 

Ricardo Carvalho Ferreira  SUPLENTE Diretoria de Ensino de Santos  

Karla Cristina Martins Pereira TITULAR Polícia Civil  

Andréia Maria Arakaki SUPLENTE Polícia Civil  

Maristela de Souza  TITULAR SOROPTIMISTA  P 
Thereza Guedes  SUPLENTE SOROPTIMISTA - Praia  

Simone Figueira Nobrega Prates  TITULAR VIDAS RECICLADAS P 

Gislayne Kristyna Pereira Custódio  SUPLENTE VIDAS RECICLADAS                 P 

Cícera Severina da Conceição Musa TITULAR UACEP P 

Adriana de Aguiar Siqueira SUPLENTE UACEP  

Tania Maria Pereia Aguiar de P. Eduardo  TITULAR MAF P 

Rosana de Barros Marques  SUPLENTE MAF  

Isabela Castro de Castro  TITULAR ROTARY CLUBE - BOQUEIRÃO  

Anna Maria Santos da Silva  SUPLENTE ROTARY CLUBE - BOQUEIRÃO P 

Elza Pereira dos Santos  TITULAR ROTARY CLUBE - ZN  

Agostinha Ambrósia Ferreira de Sousa SUPLENTE ROTARY CLUBE - ZN  

Thaís Perico Gomes TITULAR ONG HELLA  

Elaine Cristina Gonzalez Garcia SUPLENTE SOROPTIMISTA  

Nadir de Souza Brito TITULAR CONCIDADANIA P 

Rebeca Carneiro Costa Moura Salgado SUPLENTE OAB  

Lucilda Teixeira Barbosa  TITULAR FUNDAÇÃO LUSÍADA  

Conceição dos Santos Almeida Dante  TITULAR UNISANTA  

Silvana Nogueira Souza  SUPLENTE UNISANTA  

Terezinha Carmen Gandelman TITULAR UNIP  

Selma Martinez Simões Rodrigues de Lara SUPLENTE UNIP  

  

 


