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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS EM 20-03-2018
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher - COMDDIM
sob a Presidência da Senhora Maria José de Jesus Silva Costa (representante titular do
Núcleo Regional de Saúde do Extremo Sul - NRS). Estiveram presentes as conselheiras:
Francisca Brasilia Marques (representante titular do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Estado da Bahia – APLB), Tania Magali Abdias Cruz (representante suplente
da APLB), Rozineide Silva Carneiro Souza (representante suplente da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB), Viviane Scofield Amaral (representante titular da Delegacia
Especial de Atendimento à Mulher – DEAM), Katia Cielber Guimarães Garcia (representante
suplente da DEAM), Kladiji Púperi de Alcântara (representante titular da Loja Maçônica –
Profeta Issa), Adalgisa Cristiany Novais Reis (representante suplente da Loja Maçônica –
Redenção Extremo Sul), Maria da Conceição Barros Guarino (representante titular do
Gabinete do Prefeito), Andrea Silva Batista Vieira (representante suplente do Gabinete do
Prefeito), Juliana Coelho Dias (representante titular da Secretaria Municipal de Assistência
Social – SMAS), Ednamar Gomes Metzker (representante suplente da SMAS), Renata
Ribeiro de Melo (representante titular da Secretaria Municipal de Saúde – SMS), Nayane
Santos Moreira Pacheco (representante titular da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura). Convidados: Karla da Silva Rodrigues (Secretária Executiva do CMDCA), Joice da
Silva Lima Nunes (Técnica Administrativa da Casa dos Conselhos) e Gine Alberta Kinjyo
(Assessora Jurídica voluntária do COMDDIM). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Eleição da diretoria
do COMDDIM; 2) O que ocorrer. A Senhora Maria José abriu a reunião às dez horas e
quarenta minutos. Inicialmente disse que foi Presidente do COMDDIM no mandato anterior
que já está vencido. Em seguida, verificou a existência de quórum para começar os
trabalhos da plenária. Com a confirmação do quórum suficiente perguntou quem se
habilitaria a conduzir daqui para frente este Conselho. A Sra. Kladiji se candidatou. A Sra.
Brasília colocou que por conta dos trabalhos da APLB não teria condições de assumir,
manifestou a importância deste Conselho e colocou que apesar das diferenças de ideologias
de ambas parabeniza e reconhece os trabalhos do COMDDIM no mandato da Senhora
Maria José. A Senhora Maria José, colocou que apesar das limitações entende que hoje o
Conselho é respeitado no município, que houve sim fragilidades, inclusive por falta de apoio
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administrativo, tendo que abarcar além da função de presidenta as demandas
administrativas como, por exemplo, as elaborações e despachos de ofícios. Dra. Viviane
parabenizou o Conselho e colocou que como servidora no cargo de Delegada também não
tem como se candidatar, inclusive de participar de algumas ações por conta da instabilidade
da própria função especialmente nos casos de flagrantes de delito. Disse que é necessário
fazer muitas ações em prol da mulher, destacando os casos de mulheres e bebês que estão
morrendo diante da resistência em se realizar partos cesáreas. Em seguida, a Senhora
Kladiji colocou que atualmente faz trabalhos de extensão para as mulheres do campo, com
o objetivo de trazer essas mulheres a esses espaços, bem como, levar informações a estas
mulheres empoderando-as. Em seguida, a Senhora Maria José, apresentou a situação de
representação da Loja Maçônica, pontuando que no município existem quatro instituições,
independentes entre si, e que na Lei de Criação do COMDDIM preconiza a representação
deste segmento sem, no entanto, fazer referência a um em específico. Tendo este Conselho
recebido a indicação de membros de duas destas Lojas, uma de Profeta Issa e outra da
Redenção Extremo Sul, cada uma com indicação de titular e respectivo suplente, teriam que
decidir quem de fato ocuparia legalmente a representação no colegiado. Assim, foi proposto
que as duas permanecem, sendo uma Loja com a representação de titular e a outra com a
representação de suplente. Podendo no outro mandato inverter as titularidades. Não houve
objeção da plenária e de livre vontade das duas representantes por hora indicadas,
definiram a Senhora Kladiji como conselheira titular e a Senhora Adalgisa Cristiany como
conselheira suplente, ambas da Loja Maçônica respectivamente Profeta Issa e Redenção
Extremo Sul. Resolvido o impasse, foi levantado os nomes dos conselheiros presentes com
direito a voto, num total de nove. Nesse momento, a Senhora Conceição informou que
acabara de receber a comunicação, via telefone, da indicação da Direc, que será Mara
Rubia, que não compareceu na reunião por estar em Salvador. Em seguida, Maria José
expressou seu amor pela Política da Mulher e o conhecimento que adquiriu na trajetória,
especialmente no que tange às ações de empoderamento da mulher. Também pontuou as
dificuldades do decurso referente à participação dos conselheiros e falta do apoio das
instituições a qual representam. Transformando o trabalho em muita doação. Colocou que
quando estava a frente pensou na política em nível de território, inclusive conseguiram
realizar eventos que contemplassem o território extremo sul. Dra. Gine mencionou que
tiveram como resultado a criação de Conselhos em outros municípios que ainda não tinham
a exemplo da cidade de Prado, bem como promover a mobilização dos municípios frente à
política. Maria José disse que o pouco que conseguiram conquistar não deveriam parar e
sim avançar. Ainda pontuou que a participação no Conselho para agregar não depende da
condição de ser conselheiro, apenas de militar na causa. Na sequência, a Senhora Kladiji
pediu desculpas pelo equívoco, esclarecendo que após as falas deu-se conta que havia se
candidatado à presidência, inicialmente pensou que iria participar da diretoria no que tange
ao operacional, mas não necessariamente na condição de presidenta que requer
coordenação e articulação, funções que não tem condições de exercer no momento. Disse
que mesmo entendendo que o compromisso com a política é de todos, citou que “quem
governa o barco é quem está com o leme na mão” justificando que não tem como assumir
esse leme. Não tendo manifestação de outras candidatas, a Senhora Maria José se
candidatou a presidência, sendo proposta a vice-presidência a Sra. Kladiji que aceitou.
Dessa forma abriu a votação, em que por unanimidade elegeram Maria José como
Presidente e Kladiji Púperi como Vice-Presidente. Após, registrar-se às saídas das
Senhoras Brasília, Tania e Katia Cielber por haver outros compromissos. Quanto às eleições
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da secretária e tesoureira do COMDDIM foi deliberado como pauta da próxima reunião. Na
oportunidade, foi deliberada em plenária que as reuniões do COMDDIM ocorrerão
mensalmente, toda segunda quarta-feira do mês, às oito horas, na Casa dos Conselhos. Em
seguida, a Senhora Rozineide falou do seu enraizamento com as causas sociais citando
inclusive seu trabalho com as internas, bem como, a própria instituição UNEB que apoia as
causas sociais, e precisava entender o que aconteceu, se já houve outras reuniões, se a
UNEB tinha representação, como eram feitos os comunicados. Pois até então não tinha
conhecimento que a UNEB continha representação neste Conselho. Colocou inclusive, que
entende que a diferença do suplente para o titular é apenas acerca do direito ao voto. A
senhora Maria José disse para caminharmos daqui para frente. Maria José, em seguida,
colocou que ainda havia a apresentação da trajetória do COMDDIM, contudo diante da
impossibilidade da maioria dos membros permanecerem na reunião devido a outros
compromissos, propôs a apresentação para próxima reunião, da qual foi aceita pela
plenária. Após, Dra. Gine informou que iria criar um grupo no whatsapp para facilitar a
comunicação com relação aos assuntos pertinentes ao COMDDIM. Nada havendo mais a
tratar, deu-se por encerrada a reunião em que eu Joice da Silva Lima Nunes, secretária ad
hoc, lavrei a presente ata que após lida e será assinada por todas as conselheiras presentes
e por mim.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO ORDINÁRIA EM 09-05-2018
No dia 09 de maio de 2018, na Casa dos Conselhos, em Teixeira de Freitas se faziam
presentes para reunião ordinária: Nayane Santos – representante da SMEC, Renata Ribeiro
Melo - Representante da SMS, Francisca Brasilia Marques-representante da APLB, Kladiji
Púperi de Alcântara e Aldagisa Cristiany Novais Reis – representantes da Loja Maçônica e
eu Marta Ruas Pereira – representante da AMADA. A Srª Kladiji vice-presidente deste
conselho e presidente em exercício mencionou a falta de pontualidade das colegas gerando
um desconforto para quem chega no horário. As 08:20h, foi realizado a primeira chamada, e
identificado a falta de quórum pelas representantes presentes, ficando acordado que
aguardaremos por mais 10 minutos. A presidente em exercício no horário de 08:30h,
realizou segunda chamada e foi constatado a falta de quórum não tendo assim legitimidade
para início da reunião. Em seguida, mesmo sem legitimidade, foi sugerido pela Srª Kladiji
que continuássemos reunidas para algumas discussões. A Srª Kladiji realizou a leitura da
pauta e ata da reunião e em tempo também apresentou as justificativas das faltas das
senhoras: Maria José representante do Núcleo Regional de Saúde e presidente deste
conselho e Ednamar Metzker. Posteriormente a Srª Cristiany Novais informou que está com
enxaqueca e uma vez que não houve quórum pediu licença para se ausentar. A Srª Kladiji
realizou a leitura do Plano de Ação do exercício 2014 a 2016. Eu Marta, pontuei a
necessidade de termos conhecimento das normativas que regem este conselho, visto que
houve renovação dos membros. A Srª Gine Alberto -visitante, sugeriu um e-mail específico
para documentos do COMDDIM e se disponibilizou para criação. A Srª Kladiji sugeriu uma
formação para o Conselho e se disponibilizou para se reunir com a Srª Maria José. Eu
informei que na própria Secretaria de Mulheres da Bahia existe um núcleo com pessoas
capacitadas para tal formação. Em seguida, chegaram as conselheiras Juliana Dias e
Virgínia Valadares. A Srª Gine apresentou a ideia de grupo de estudo sobre alguns temas
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como a questão de gênero, violência à mulher, violência obstétrica. E foi sugerida a criação
de alguns grupos: Educação e gênero: Francisca Brasília, Mara Rúbia, Sinoélia; Saúde:
Edmeire de Souza e Maria José; Enfrentamento da Violência: Ednmar, Viviane e Cristiany;
Políticas Sociais: Kladiji, Rosineide, Adriele, Conceição e Marta; Jurídido: Nayane e Juliana;
Feminismo: Gine Alberto e Virginia. Em seguida se apresentou a conselheira Andréia Vieira.
A Srª Gine fez um Convite para uma reunião onde será discutido Violência Obstétrica, no dia
16/05, às 14h, NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão. A presidente em exercício informou
que a diretoria se reunirá três dias antes da reunião para organização e planejamento. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, onde foi lavrada a presente ata, que depois
de lida e assinada por mim secretária em exercício, segue devidamente assinada por todos.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 25-05-2018
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher COMDDIM, presidida pelas representantes da Secretaria de Políticas para as Mulheres SPM Sras. Michele Fraga, Coordenadora de Autonomia, e Flávia Reis, Coordenadora de
Enfrentamento à Violência. Estiveram presentes os membros do COMDDIM: Juliana Coelho
Dias (representante titular da Secretaria Municipal de Assistência Social), Ednamar Gomes
Metzker (representante suplente da Secretaria de Assistência Social), Marta Ruas Pereira
(representante titular da Associação de Mulheres Amigas e de Atitudes – AMADA), Maria da
Conceição Barros Guarino (representante titular do Gabinete do Prefeito), Andrea Silva
Batista Vieira (representante suplente do Gabinete do Prefeito). Demais presentes: Antonio
Jorge da Silva Correa (Secretário Executivo do CMAS), Gine Alberta Kinjyo (Assessora
Jurídica Voluntária), Micaela Pereira de Sousa (Técnica Administrativa do CRAM), Erlita
Conceição de Freitas (Vereadora), Maria da Glória Ferreira Santos (Assessora da
Vereadora), Elizete Lima Moreira (Assessora / Câmara). A reunião deu início às 14:05
horas. A Sra. Michele abriu a reunião esclarecendo que não estava na agenda inicialmente
a visita a Teixeira. Contudo, aproveitando a vinda ao extremo sul para compromissos
assumidos em Eunapólis, Cabrália e a Costa do Descobrimento, e existindo a demanda do
município com relação aos problemas com o carro e com a composição da equipe do
CRAM, resolveram aproveitar a oportunidade e estender a viagem até este município, razão
pela qual houve o comunicado e articulação de forma intempestiva. Disse que pretendiam
ter um momento com o gestor da assistência, mas que não conseguiram, que não sabiam
da vinda do governador Rui Costa ao município neste dia, o que limitou a programação que
haviam planejado. Com relação a demanda do carro, justificou que quando o estado
concedeu o carro, em especial a caminhonete, ao município para atender ao CRAM foi
dentre outros motivos pensando em buscar mulheres especialmente na zona rural. Disse
que previamente as concessões foi feito um estudo da região, inclusive geográfico, para
avaliar as necessidades do município a fim de conceder o que melhor atenderia dentro do
recurso disponível. Flavia Reis colocou a importância de se ter o CRAM no município,
inclusive no que tange a construção da política pública para as mulheres. Pontuou que
quando o município assina o termo de aceite do serviço, nesse é exigido a equipe mínima
para funcionamento do equipamento. Sobre o carro, a Flavia Reis pontuou que deve se
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garantir o carro com o motorista. Michele colocou que o fato do carro ser do CRAM não
impede que este venha a atender a rede, mas que cabe ao CRAM a coordenação e
determinação de quando e pra quem irá conceder. Disse que o que está acontecendo é o
contrário é o ente que está com a posse e determinando isso. Quanto a falta de assistentes
sociais na equipe, Antonio Jorge falou que está mais fácil de se resolver porque houve
convocação recente de assistentes social do processo seletivo em vigência, Após, Erlita
Freitas colocou a luta para trazer o CRAM da qual considera uma vitória para o município e
que vem pontuando ao gestor a necessidade de se garantir a equipe mínima e que por isso
perdem recurso e também colocou a questão do carro, reforçando que cabe a coordenação
do CRAM decidir sobre as concessões de uso a outros segmentos. Michele Fraga reafirmou
a necessidade do motorista, da qual não deve ser menosprezada a sua importância
sobretudo em virtude das características do serviço e o contexto da demanda, uma vez que
a presença do motorista traz mais segurança. Ednamar Metzker, disse também que não
possuem no equipamento um segurança, embora já tenha solicitado. Flávia Reis enfatizou a
necessidade de ser um segurança e não apenas um vigia, destacando que há diferenças
entre esses dois profissionais. Ednamar informou que solicitou também estagiárias de
psicologia e de serviço social, até o momento não foi atendida. Nesse momento, foi proposto
por Michele Fraga uma apresentação dos presentes. Após, foi retomada a discussão sobre
a situação do CRAM, em que Marta Ruas colocou que enquanto conselheira não tinha
conhecimento dessa situação o que é preocupante enquanto conselho, vez que seria
atribuição desse acompanhar o CRAM. Explicou que o conselho passou por um tempo
adormecido e que foi reativado esse ano, e que houve mudanças na gestão de quase
totalidade de seus membros. Por isso estão começando praticamente do “zero” e
necessitando de capacitação, inclusive para uma atuação mais efetiva no caso do CRAM.
Michele Fraga colocou que quem capacita é a SPM e os conselheiros do Estado, contudo a
primazia da capacitação é do Conselho do Estado, caso não seja possível pelo Conselho, a
SPM assume. Assim, orientou que se fizesse um ofício ao Conselho Estadual solicitando a
capacitação e já indicando proposta de data, local e a temática de necessidade do
COMDDIM. Esclareceu que a articulação do evento e convites ficam por conta do município
e que a capacitação é feita em um dia. Antonio Jorge propôs uma capacitação a nível
territorial. Flavia Reis disse que deve-se refletir também sobre a capacitação a nível
municipal em virtude das conexões necessárias a se fazer internamente a nível de política
para as mulheres, que acredita que precisa primeiro fortalecer internamente para depois
expandir o trabalho externamente. Após, Gine Alberta colocou que houve várias ações em
2017 não formalizadas enquanto conselho. Ednamar Metzker também informou que
articularam uma capacitação em que contaram com a presença de uma representante da
SPM e não houve participação da rede, embora fosse encaminhado convites, feitas ligações
para confirmação de presença. Depois Flávia Reis esclareceu que a questão de ser a
conselheira do estado a fazer a capacitação é só por uma questão de regimento interno,
caso o conselho não possa a SPM assume. Após Michele Fraga pontuou de não deixar de
trabalhar com a sociedade civil, pontuando que o reconhecimento do trabalho perante a
sociedade fortalece a participação e o apoio nas ações propostas. Depois, Conceição
Guarino relatou da experiência com a Casa dos Conselhos dizendo do desafio assumido
enquanto diretora, da necessidade de mostrar o trabalho da Casa, pois não há um
entendimento da importância da Casa nos outros segmentos da gestão. Informou que no
momento está movimentando os conselhos que estavam parados como foi o caso do
COMDDIM, que agora estão reativando o conselho do idoso, juventude, antidrogas e que
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pretende trabalhar com a sociedade civil. Falou das dificuldades, informando que quando
assumiu a Casa contava apenas com um apoio administrativo, que veio estruturando a Casa
aproveitando muitas vezes o que era descartado por outros órgãos, que tudo o que tem hoje
na Casa foi conquistado com muita luta, e que percebe que a Casa não é tratada com a
seriedade devida. Michele Fraga disse que no estado também passam por dificuldades de
recursos, que a Secretaria deles é a que dispõe de menor recurso, que umas das
estratégias utilizadas é tentar obter mais recursos através de editais do próprio governo e
também da rede privada. Após, Gine Alberta comentou sobre a visita da Michele e da Flávia
às presidiárias, pontuando que deveriam ter informado ao Conselho para que este
acompanhasse a visita e ainda fez uma observação quanto ao procedimento em que
promoveram as falas na presença do diretor o que inibe as falas ou do contrário pode
provocar posteriores retaliações. Michele Fraga disse que colheram muitas falas. Flavia Reis
esclareceu como se deu a reunião no presídio, dizendo que o objetivo a princípio era uma
reunião com o diretor, que no momento houve a oportunidade e adentraram nas celas para
dialogarem com elas obtendo retorno de falas. Pontuaram que o diretor acompanhou, mas
não adentrou com elas nas celas. Ainda justificaram que não se tinha conhecimento de
como estava o Conselho, inclusive vieram ao município achando que a demanda seria para
estruturá-lo. Gine Alberta ressaltou que o convite para a visita às presidiárias fortaleceria o
Conselho. Após Michele Fraga, colocou sobre a solicitação do Conselho, via e-mail, para
orientação quanto a abertura do livro de atas. Disse que a situação apresentada é nova para
a SPM, mas que avaliam que o mais adequado é a abertura de um único livro de ata e caso
surjam novas atas fossem registrando os achados em ata. Depois, Michele informou que
assinaram dois termos de cooperações técnicas, sendo uma delas para trabalhar com
escrivães da polícia as especificidades no atendimento a mulher. Disse que o município
pode solicitar essa cooperação técnica também. Em virtude da programação do município
com o governador às 15:00 horas, deu-se por encerrada a reunião em que eu, Andréa Silva
Batista Vieira, Coordenadora Administrativa da Casa dos Conselhos, lavrei essa ata que
após lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes e por mim.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO ORDINÁRIA EM 11-04.2018
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a
reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher - COMDDIM sob
a Presidência da Senhora Maria José de Jesus Silva Costa (representante titular do NRS).
Estiveram presentes as conselheiras: Maria da Conceição Barros Guarino (representante
titular do Gabinete do Prefeito), Andrea Silva Batista Vieira (representante suplente do
Gabinete do Prefeito), Ednamar Gomes Metzker (representante suplente da SMAS), Natália
Ferrini Laviola Pereira (representante suplente da Secretaria Municipal de Saúde – SMS),
Sinoélia Silva Pessoa (representante titular da UNEB), Tania Magali Abdias Cruz
(representante suplente da APLB), Kladiji Púperi de Alcântara (representante titular da Loja
Maçônica – Profeta Issa), Adalgisa Cristiany Novais Reis (representante suplente da Loja
Maçônica – Redenção Extremo Sul) e Marta Ruas Pereira (representante titular da AMADA).
Convidados: Gine Alberta Kinjyo (Assessora Jurídica voluntária do COMDDIM), Ednaldo
Chave de verificação: domtdf003104c412122018

Pág.: 6 de 9

Edição nº.3104 - XII - Quarta, 12 de dezembro de 2018

Rezende dos Santos, Virginia Brandão Valadares (DEAM) e Joice da Silva Lima Nunes
(Técnica Administrativa da Casa dos Conselhos). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Leitura da Ata
de Reunião anterior; 2) Eleição da Secretária e Tesoureira do COMDDIM; 3) Apresentação
da Trajetória do COMDDIM; 4) Apresentação dos documentos do COMDDIM constantes no
arquivo da Casa dos Conselhos, definir numeração de atas e abertura do livro; 5) Informes:
Projeto “Rompendo Barreiras: Mulheres para além das grades” - Declaração de Parceria
solicitado por Rozineide; Justificativa de ausência da conselheira Rozineide, representante
da UNEB, em virtude de viagem à Salvador. 6) O que ocorrer. A Senhora Maria José abriu
a reunião às oito horas e trinta e quatro minutos verificando a existência de quórum.
Confirmado o quórum iniciou os trabalhos da plenária. Foi aberto um momento para
apresentação dos presentes quanto ao nome, segmento a que representam e a indicação
da condição de conselheiro. Após, foi lida a pauta de reunião, já esclarecendo os informes
quanto ao projeto e ausência da sra. Rozineide que havia solicitado Declaração de Parceria
do COMDDIM com relação ao Projeto Rompendo Barreiras e que foi expedida entendo que
o papel do conselho é o de apoiar as ações voltadas a mulher, vez ainda, que a própria
autora do projeto é também conselheira do COMDDIM. Em seguida, foi feita a leitura da ata
de reunião anterior que foi aprovada e passada para assinatura. Dando seguimento a pauta
sobre eleição da secretária e tesoureira, a Sra. Conceição, conselheira e Diretora da Casa
dos Conselhos, pediu o apoio das conselheiras presentes, justificando que a Casa não tem
como abarcar essa demanda de funções, uma vez que não é só esse conselho a dar
suporte, mas que tem oito conselhos para reativar e contam apenas com três pessoas para
isso incluindo ela e Andrea que também são conselheiras. Assim por aclamação da plenária
e vontade das respectivas conselheiras foi deliberado em unanimidade 1ª Secretária:
Ednamar Metzker, 2ª Secretária: Marta Ruas, 1ª Tesoureira: Adalgisa Cristiany e 2ª
Tesoureira: Tania Magali. Após, Maria José colocou sobre a necessidade de o conselho ter
uma secretaria executiva, mencionando que já havia solicitado da secretaria um servidor,
contudo o pedido ainda não foi atendido. Sra. Conceição reforçou essa necessidade, disse
que também está nesta cobrança ao executivo entendendo que a partir do momento que os
conselhos se empoderar, assim também a Casa estará cumprindo o seu papel. Dra. Gine
colocou que tem recebido falas de várias pessoas sinalizando as desarticulações dos
conselhos. Mencionou que o COMDDIM tem um ano que solicitou a inscrição no CNPJ do
fundo e ainda não foi realizado. Colocou que os conselhos não têm sido valorizados.
Sugeriu uma audiência pública sobre controle social envolvendo principalmente a Gestão,
Câmara de Vereadores, sociedade civil organizada e Conselhos. Maria José propôs essas
discussões para a próxima reunião, uma vez que isso deve entrar como discussão quando
da elaboração do Plano de Ação. Conceição sugeriu que se chamassem os secretários para
participar das reuniões para ver as demandas e necessidades. Em seguida, Kladiji
questionou sobre o Decreto de Composição, como funcionava. Joice esclareceu os
procedimentos conforme experiência do CMAS. Disse que após a indicação de todos as
entidades que representam o Conselho de acordo o que consta na Lei, encaminhe-se a
minuta do Decreto para o Gabinete solicitando a publicação. Mas em virtude de pendências
com relação às indicações ainda não haviam dado os devidos encaminhamentos.
Esclarecendo que ainda faltava a indicação formal de titular e suplente do NRE 7, indicação
dos representantes da AMADA, e ainda, resolver o procedimento de formalização com
relação às indicações da Loja Maçônica. Quanto a publicação da Resolução dispondo sobre
a eleição da diretoria, precisaria do Decreto publicado, bem como, concluir as eleições das
outras funções da diretoria de secretária e tesoureira por ora ocorridas. Sobre a regulação
Chave de verificação: domtdf003104c412122018

Pág.: 7 de 9

Edição nº.3104 - XII - Quarta, 12 de dezembro de 2018

da representação da Loja, Kladiji colocou que precisava de um documento justificando a
necessidade de indicação de um novo suplente. Dra. Gine esclareceu que não precisaria de
um novo ofício da Loja, considerando que a deliberação da plenária já dava validade a essa
situação dispensando, assim, outros procedimentos. Após, deu-se seguimento a pauta com
a apresentação da trajetória do COMDDIM, com ações e eventos ocorridos no mandato
anterior. Durante a apresentação de um evento de capacitação ocorrido na gestão passada,
Maria José destacou a importância de se promover capacitações especialmente quando do
início de mandato em virtude da ocorrência de novos conselheiros. E colocou que já está
articulando junto a SPM nova capacitação. Encerrada a apresentação foi mencionado as
dificuldades enfrentadas pelo Conselho. Dra. Gine colocou sobre as programações do
março mulher anteriores e alteração da lei que não tiveram condições de levar adiante
devido a desestruturação do conselho. Marta pontuou que entende que o que fragilizou o
Conselho tenha sido a mudança de Gestão e a falta de rotina de reuniões com o grupo,
embora ocorridas encontros entre a diretoria. E que se houver reuniões frequentes e
periódicas com o colegiado entende que não terão problemas quanto às dificuldades
colocadas por Dra. Gine. Depois Maria José colocou que já foi questionado sobre a
participação de homens na composição do Conselho. Disse que sua ideologia particular é
da igualdade de direitos e não da oposição ao gênero. Inclusive pontuou que a criação do
COMDDIM foi por meio da indicação e articulação de um homem, Ednaldo Rezende,
parabenizando-o. Em seguida, tratou-se do próximo ponto da pauta apresentação dos
documentos do COMDDIM que se encontram no arquivo da Casa. Andrea fez a leitura da
relação dos documentos. Depois Joice explanou sobre as pendências das atas, disse que
não há um livro de atas do COMDDIM, que foram encontrados atas soltas de 2013, 2014 e
uma única de 2015, que a maioria não apresenta numeração e das que possuem
numeração estão com uma sequência imprecisa. Destacou que não foram encontradas
registros das reuniões realizadas a partir de 2015. Bem como mencionou da ausência do
Regimento Interno, sendo localizado apenas Regimento Interno do Estado e apenas
Minutas do Regimento do COMDDIM. Maria José falou que trouxe mais alguns documentos
por ora e que tem alguns com Cristiany que ficou de trazer para a Casa. Sobre os livros de
atas, Kladiji sugeriu a abertura de dois livros. Sendo o livro nº 01 as atas antigas, caso
apareçam outras atas e o outro livro de nº 02 com as atas atuais e nova numeração. Depois
Ednaldo colocou que é Presidente da Comunidade de Execução Penal e se colocou à
disposição para a parceria do Projeto Rompendo Barreira da Sra. Rozineide. E que queria
conhecê-lo. A sra. Maria José informou que o Projeto será apresentado na próxima reunião,
vez que a Sra. Rozineide não poderia estar nessa, conforme justificativa apresentada.
Sinoélia disse que sabe que o projeto tem outras parcerias como a FASB e UFSB e que
inclusive ganhou um prêmio do Estado. Também informou que o Projeto Rompendo
Barreiras: Mulheres para além das grades é apenas uma parte, pois ele também apresenta
outros direcionamentos. Que só a própria Rozineide para apresentar maiores detalhes e
responder as dúvidas e os questionamentos surgidos. Após, diante das necessidades
apresentadas, Sras. Kladiji e Ednamar marcaram uma agenda no dia 24 de abril às 13:30h
na Casa dos Conselhos, para resolver as pendências quanto a legalidade da nova gestão.
Depois, a Sra. Kladiji pontuou algumas questões que foram postas na reunião e não
decididas, como a resolução dos documentos pendentes para o Decreto, a numeração das
atas, a relação de documentos apresentados pela Casa e não conferência dos documentos.
Houve discussões da plenária, deliberando-se a partir disso: Solicitar da DEAM confirmação
do titular e suplente dos nomes indicados, solicitar da NRE 7 a indicação dos nomes
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oficialmente, encaminhar as Lojas Maçônicas a decisão deste colegiado quanto as
indicações recebidas. Quanto às atas a Sra. Kladiji irá consultar o servidor da Prefeitura de
Caravelas que possui muito entendimento nesse assunto para certificação do procedimento
mais adequado a se fazer. Quanto a discussão do Plano de Ação por ora levantada será
trabalhado na próxima pauta que suceder a legalização da gestão atual, contudo ficou
deliberado desde já o encaminhamento aos conselheiros do último Plano de Ação (2014 –
2016) para conhecimento. Nada havendo mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião em
que eu Joice da Silva Lima Nunes, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será assinada por todas as conselheiras presentes e por mim.
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