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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 11-07-2018
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher – COMDDIM. Estavam
presentes para reunião as Conselheiras: Maria da Conceição Barros Guarino
(Representante Titular do Gabinete do Prefeito), Andréa Silva Batista Vieira (Representante
Suplente do Gabinete do Prefeito), Juliana Coelho Dias (Representante Titular da Secretaria
Municipal da Assistência Social), Ednamar Gomes Metzker (Representante Suplente da
SMAS), Maria José de Jesus Silva Costa (Representante Titular do NRS), Fernanda
Schaper (Representante Suplente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura), Virginia
Brandão Valadares (Representante Suplente da DEAM), Sinoélia Silva Pessoa
(Representante Titular da UNEB), Francisca Brasília Marques (Representante Titular da
APLB), Kladiji Púperi de Alcântara (Representante Titular da Loja Maçônica), Adalgisa
Cristiany Novais Reis (Representante Suplente da Loja Maçônica). CONVIDADOS:
Mizandra Prates da Rocha (CRAM), Andressa Raphaela Souza Neves (CRAM). Gine
Alberta Kinjyo (Assessora Jurídica). PAUTA DA REUNIÃO: 1)Leitura da Ata da Reunião
anterior, 2)Discussão do Plano de Ação, 3)O que Ocorrer. A reunião deu início às 09:00hs
com leitura da ata da reunião anterior. Sra. Kladiji iniciou a reunião cumprimentando a todos
os presentes. Sra. Maria José deu prosseguimento a reunião relatando que não teriam como
realizar a capacitação no mês de julho/18, que ficará para o mês seguinte, acrescentou
também que essa capacitação deverá envolver toda a rede, todos os Conselhos, algumas
Ongs e Associações, pelo fato das Associações serem muitas deverá ser convidado um
representante de cada. O local e a data da realização da capacitação não se definiram. A
seguir, Dra. Gine Alberta pontuou que em relação ao plano de ação, deveria ser ampliado,
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discutido com toda a rede, chamar as pessoas que estão na ponta para participar e ter um
olhar mais sensível para o mesmo. Sra. Ednamar Metzker trouxe uma demanda do CRAM
para ser discutida, sobre o assassinato de uma mulher ocorrido recentemente nesta cidade,
a mesma ainda relatou sobre a luta que vem enfrentando no CRAM, nas questões da falta
de Segurança, Motorista e Assistência Social, por vezes a mesma faz o papel de motorista,
que sente a necessidade de se reunir, de dialogar, falar do que está faltando e relatar toda a
situação. Sra. Conceição Guarino ressaltou que em uma reunião realizada na semana
anterior com Ednamar Metzker, foi relatado pela mesma que poderia perder o CRAM, que
quando procura a Assistência Social nota o descaso, como se o mesmo não pertencesse a
assistência Social, quando é questionado sobre o reaparelhamento necessário para
manutenção e ampliação, que sempre obtém a mesma resposta, vão equipar primeiro o
CRAS, sempre o deixando para depois, Sra. Ednamar Metzker explicou que deveria mudar
o endereço do CRAM para um local próximo à DEAM, para facilitar os atendimentos. Foi dito
pela Sra. Adalgisa Cristiany que Ednamar Metzker faz um trabalho excelente no CRAM, mas
deve ter cuidado para que ela mesma não torne uma vítima, pelo fato de assumir tantas
responsabilidades, que a mesma deve buscar Políticas Públicas. Ednamar Metzker
agradeceu a Saúde e a Educação pelo apoio recebido e pela confiança, uma vez que
sempre encaminham pessoas em situação de risco para o CRAM. Sra. Mizandra Prates
relatou que é uma luta muito grande realizar os atendimentos no CRAM, que é um órgão
atuante sim e todos deveriam conhecer os trabalhos realizados, perceberem a diferença que
faz na vida das pessoas que dele necessitam, convidaram o Ministério Público e a
Defensoria Pública de Teixeira de Freitas para conhecerem o CRAM, porém nunca
compareceram. Sra. Maria José sugeriu que a reunião com o gestor fosse realizada no
auditório do CRAM, complementou que os vínculos entre CRAM e DEAM deveriam ser
fortalecidos, que todas as mulheres e toda a comunidade deveriam ter conhecimento do
trabalho realizado no CRAM, fez menção a respeito de acompanhar os investimentos dentro
do Município em relação à violência contra a mulher, e o mesmo deve definir quem é o
responsável e de quem é a competência pelo CRAM, mesmo que ainda não conseguiram a
legitimidade, entretanto, não impede que continuem atuando. Sra. Juliana Coelho explicou
que pela vivência dela no COMDDIM, sente que não há propriamente um descaso, mas
acaba por fragilizar a situação. Sra. Maria José esclareceu que o Conselho é um órgão
propositor e fiscalizador, seria viável apresentar um diálogo para que a gestão manifeste
respostas. Foi dito pela Sra. Francisca Brasília que seria interessante a representante do
Gabinete levar essa demanda até a gestão, enquanto isso o Conselho pode estar buscando
recursos e mecanismos de atendimento à mulher em situação de risco, a seguir se se
retirou, pois tinha um compromisso, mas antes de sair reforçou a ideia de discutirem na
próxima reunião o tema feminicídio, pois era revoltante o número de mulheres vítimas de
violência na nossa cidade. Sra. Maria José disse que até a presente data o Conselho não
possui CNPJ, abertura de conta e necessita de recursos para isso, e salientou que devem
encaminhar o Ofício e convidar o gestor de gabinete que tenha autonomia de deliberação.
Seria benéfico ter uma aproximação do Concelho com o Ministério Público e a Defensoria
Pública, que devem construir pontes, dar as mãos, disse ainda que o gestor deve ter
conhecimento de tudo o que ocorre. Sra.Kladiji Púperi pontuou que há uma desmotivação,
que o grupo não tem agido como coletivo, devido aos postergados, a agenda cheia de
todos, caso todas não poderem participar, que vão em duas representantes, há uma grande
necessidade de encaminhamentos, tentar solucionar os problemas para que não acumule
demandas. Na sequência Sra.Conceição Guarino convidou duas pessoas para acompanháChave de verificação: domtdf003105c513122018
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la até o gabinete do prefeito e que providenciará um contato com Dr. Hebert Chagas para
marcar uma data para a reunião. Sra. Maria José destacou que esse representante deverá
ter um perfil deliberador, na oportunidade levar as atas e buscar informações pessoalmente.
Dra. Gine Alberta afirmou que quem responde pelo CRAM é a Assistência Social, que deve
restabelecer o fundo, o CNPJ, motorista, segurança e profissional de saúde, e que seria
importante fazer um relatório de tudo o que ocorre no CRAM e enviar para todo o grupo.
Sra. Maria José disse que em relação às necessidades do CRAM, deverá ser feito no
momento oportuno, ir ao gabinete para publicar oficialmente, ainda foi dito pela mesma para
agendarem a reunião mesmo sem a presença dela, que a mesma se sente representada por
todas as participantes, sugeriu para que no dia da reunião levassem uma apresentação do
projeto para todos os participantes e dessa forma tentar sensibilizar os presentes. Dra. Gine
Alberta informou para no prazo de 15 dias as duplas produzam o material de estudo, para
apresentar os trabalhos da equipe e enviar para o e-mail das participantes, dia 25/07/2018
colocar no grupo as propostas de estudo. Sra. Maria José pediu para enviar um ofício para a
SPM solicitando a capacitação e também para a Câmara de Vereadores. Nada mais
havendo a tratar encerrou-se a reunião em que eu Regina Raimundo Dias lavrei a presente
Ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS EM 16-07-2018

Aos dezesseis dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, às 10:00 hs, realizou-se no
Gabinete do Prefeito na Cidade de Teixeira de Freitas-Ba, Reunião Extraordinária do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher – COMDDIM. Estiveram
presentes na reunião: Maria da Conceição Barros Guarino (Representante do Gabinete
do Prefeito), Ednamar Gomes Metzker (Representante Suplente da Secretaria de
Assistência Social), Kladiji Púpere de Alcântara (Representante da Loja Maçônica),
Francisca Brasília Marques (Representante da APLB), Juliana Coelho Dias
(Representante Titular da Secretaria Municipal da Assistência Social), Fernanda
Schaper (Suplente da Secretaria Municipal de Educação), Virgínia Brandão Valadares
(Suplente da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher). Participaram da reunião os
convidados: Dra. Gine Alberta Kinjyo (Assessora Jurídica), Dr. Hebert Chagas (Chefe de
Gabinete do Prefeito da PMTF), Layla Carolina Metzker (Advogada). Pauta da reunião:
1) Criação do CNPJ, do Fundo Municipal do COMDDIM e abertura da conta bancária,
nos termos da publicação do Decreto 226/2016 (Diário Oficial de 08/12/16). 2)
Publicação no Diário Oficial da atual composição do COMDDIM. 3) Reaparelhamento da
equipe do CRAM (Assistente Social, Segurança e Motorista). 4) Criação de uma
Secretária Adjunta de Políticas para Mulheres / Coordenadoria Especial de Políticas
para Mulheres (CEPAM). 5) O que ocorrer. A Sra Kladiji Púperi cumprimentou a todos
os presentes e iniciou a reunião falando da criação do CNPJ, do Fundo Municipal do
COMDDIM e abertura da conta bancária, salientou também que não era uma solicitação
individual e sim coletiva de todo o grupo. Dra Gine Alberta prosseguiu explicando que já
haviam enviado um ofício ( Ofício de nº 07/2017, 02 de fevereiro de 2017) solicitando a
criação do CNPJ e do Fundo Municipal do COMDDIM e abertura da conta bancária nos
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termos da publicação do Decreto 226/16 (Diário Oficial de 08/12/16), ainda pontuou
sobre a importância da implantação de Políticas Públicas para Defesa dos Direitos da
Mulher, em razão do enorme número de violência praticada contra as mulheres. Sra.
Kladiji Púperi relatou sobre o reaparelhamento do CRAM, pois está faltando porteiro,
motorista, e assistente Social. Dra. Gine Alberta ressaltou sobre a importância do CRAM
para cidade de Teixeira de Freitas, enfatizando principalmente com relação a
contratação de um Assistente Social, para fins de atendimento, avaliação e cadastro,
explicou sobre a necessidade de ter uma Casa de Apoio em Teixeira de Freitas, para
acolher as mulheres que estão ameaçadas dentro dos seus próprios lares, destacou
sobre a segurança de que estas mulheres precisam. Dra Juliana Coelho reforçou sobre
a necessidade do reaparelhamento do CRAM, por ser um órgão que atua em defesa
dos direitos das mulheres que se encontram em situação de risco. Sra.Kladiji Púperi
relatou sobre a criação de uma Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres. Dr.
Herbert Chagas explicou que encaminhará para o Prefeito a sugestão da criação da
mesma. A Diretoria do COMDDIM sugeriu que a Sra. Maria da Conceição Guarino
ficasse à frente para dirigir esta Diretoria pela sua competência e engajamento com a
causa em defesa da mulher. Dra. Gine Alberta pontuou que o Município de Teixeira de
Freitas só tem a ganhar com essa criação, principalmente no âmbito de segurança,
acompanhamento e informações, fortalecendo o enfrentamento à violência contra a
mulher e propiciar a execução de ações voltadas ao gênero feminino. Dr. Hebert
Chagas indagou para Ednamar Metzker se as contratações que ela havia solicitado já
haviam sido realizadas, a mesma respondeu que não, pois apesar de ter enviado um
ofício no dia 29/06/2017 solicitando, estes profissionais ainda não foram encaminhados
para o CRAM. Dr. Hebert Chagas pediu que Ednamar Metzker lhe enviasse um ofício
solicitando ainda na presente data, qual seja o dia 16/07/2018, para agilizar as
contratações, uma vez que a Secretaria de Assistência Social dispõe de recursos para
contratações e remunerações de pessoal, o mesmo salientou que qualquer ofício
solicitando publicação fosse enviado aos cuidados de Romilda no seguinte e-mail:
gabpmtf@hotmail.com. Solicitou que fosse enviada para ele cópia da documentação.
Sra. Kladiji Púperi indagou para o mesmo sobre os prazos para resolver essas questões
pontuadas na reunião, respondeu-lhe que, assim que estivesse com os documentos em
mãos teria celeridade, que no máximo 30 dias. Continuou ressaltando que sobre a
criação desta Diretoria, levaria a ideia ao Prefeito. Contudo, ainda declarou que seria
interessante as Conselheiras agendarem uma data para uma reunião na Câmara com
os Vereadores para explanar sobre a criação da Diretoria de Políticas Públicas para
Mulheres, nesta oportunidade fazer notório a indicação de um representante para estar
à frente desse trabalho, tendo em vista, já haver um indicado. Expressou que a Diretoria
deveria ser ligada ao Gabinete e em parceria com as outras Secretarias. Sra. Kladiji
Púperi finalizou agradecendo a presença de todos e especialmente ao Dr. Hebert por têlas recebido, sobre o desempenho do mesmo na reunião, pela forma que ele respondeu
a todos os questionamentos, procurando sempre solucionar os problemas existentes.
Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião em que eu Regina Raimundo Dias
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros
presentes.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS EM 17-07-2018
Aos dezessete dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, às 16:00 hs, realizou-se no
NUPE- FASB na Cidade de Teixeira de Freitas-Ba, Reunião Interna do Conselho Municipal
de Defesa dos Direitos da Mulher – COMDDIM. Estiveram presentes na reunião: Maria da
Conceição Barros Guarino (Representante do Gabinete do Prefeito), Ednamar Gomes
Metzker (Representante Suplente da Secretaria de Assistência Social), Kladiji Púpere de
Alcântara (Representante da Loja Maçônica). E demais presentes: Dra. Gine Alberta Kinjyo
(Assessora Jurídica). Pauta da reunião: 1) Leitura da Ata da última reunião. 2)
Regularização de Documentos. 3) O que ocorrer. Inicialmente Sra Kladiji Púperi
cumprimentou a todos os presentes. Em seguida realizou-se a leitura da ata da última
reunião. Sra. Kladiji Púperi explica que o principal objetivo da reunião é a organização e
regularização de documentos do COMDDIM. Sra. Ednamar Metzker abordou assuntos
pertinentes ao CRAM. Dra. Gine Alberta falou da importância da Criação da Diretoria de
Políticas Públicas para Mulheres. Sra. Conceição Guarino ressaltou sobre importância da
criação da mesma, principalmente no que tange ao atendimento e as formas de informações
pertinentes a defesa dos direitos da mulher. Já com os documentos organizados, Sra. Kladiji
Púperi agradeceu a presença de todas. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião
em que eu Regina Raimundo Dias lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será
assinada por todos os conselheiros presentes.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS EM 03-08-2018
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher – COMDDIM. Estavam
presentes para reunião as Conselheiras: Maria da Conceição Barros Guarino
(Representante Titular do Gabinete do Prefeito), Andréa Silva Batista Vieira (Representante
Suplente do Gabinete do Prefeito), Ednamar Gomes Metzker (Representante Suplente da
SMAS), Kladiji Púperi de Alcântara (Representante Titular da Loja Maçônica).
CONVIDADOS: Gine Alberta Kinjyo (Assessora Jurídica), Antônio Jorge Correia. PAUTA DA
REUNIÃO: 1)Leitura da Ata da reunião anterior, 2)Proposta de orçamento do COMDDIM
para incluir na LDO/2019, 3)Discussão por grupo de trabalho por 30 minutos,
4)Ações/Encaminhamentos do COMDDIM realizados em julho, 5)Plano de ação 2018.2, 6)O
que ocorrer. A reunião deu início às 14:00hs com leitura da ata da reunião anterior. Sra.
Kladiji iniciou a reunião cumprimentando e dando as boas vindas a todos os presentes. A
seguir explicou sobre as Subvenções Sociais, das quais não tinha muito entendimento até
conversar com a Sra. Maria Cristina Astori do Conselho do Deficiente que lhe apresentou o
Sr. Fábio (gestor do Fundo Municipal da assistência Social) que de uma forma bem gentil
explanou sobre as subvenções sociais e onde esse dinheiro deveria ser aplicado, explicou
que as Subvenções Sociais eram aplicadas nas entidades e não no Conselho, mas que
nesse momento é preciso investir no Conselho. O Sr. Antônio Jorge Correia pontuou que as
Subvenções Sociais funcionam de acordo com o que está preconizado no edital, sendo o
edital o seu guia, tem edital que prioriza as entidades públicas e privadas, mas tem edital
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que somente prioriza as entidades da Sociedade Civil, desta forma como já colocou, o edital
é que determina todo o processo de formação de convênio ou transferência de recursos
pelas entidades sejam governamentais ou Sociedade Civil, são amparadas pela Lei
Orgânica, Sra. Kladiji Púperi salientou que as ações poderiam ser empreendidas para fazer
um trabalho voltado para as mulheres, não que a AMADA não tenha necessidade, mas é
uma forma de fortalecer os conselhos nesse papel gestor que ele representa. Sobre o valor
solicitado, não significa que vai receber, primeiro passa por um processo avaliativo para a
sua aprovação. Dra Gine Alberta Kinjyo ressaltou sobre a importância das Políticas Públicas
para as Mulheres, da capacitação para as Conselheiras, Suplentes e demais ativistas e
depois para todas as mulheres de Teixeira de Freitas para que possam se empoderar sobre
os seus direitos, mesmo para mulheres que não estejam dentro dos conselhos, mas
mulheres ativistas que tenha representatividade, as conselheiras devem ser pontes
facilitadoras. A capacitação para todas as mulheres deverá abranger as escolas, CRAS,
enfim para todas as mulheres da nossa sociedade teixeirense que tenham verdadeira
vocação para o empoderamento das mulheres. Dra Gine Alberta Kinyio ainda marcou sobre
os vários pontos que devem ser abrangidos como a saúde da mulher. Na sequência a Sra.
Conceição Guarino justificou que quando o colega colaborador passou para ela essa
situação do treinamento, necessitou acionar urgente, como já estava em cima da hora, não
houve divulgação, por esse motivo foi feito o treinamento apenas com os Conselhos ligados
à assistência Social. Sra. Kladiji Puperi agradeceu em nome do COMDDIM a Antônio Jorge
pela contribuição por ter colocado o Conselho na Lei Orçamentária Anual (LOA). Dra Gine
Alberta Kinjyo ressaltou que a partir do momento em que atuamos na Sociedade para o
empoderamento das mulheres, podemos cobrar da gestão atitudes que venham colaborar
com o nosso trabalho. Ressaltou que tem que ser lição de casa de todos os conselheiros
estudarem a Lei e o que pode ser mudado. Sobre a capacitação é muito importante ela
acontecer, e se faz necessário o aprofundamento em conhecimento na Lei, O Plano
Nacional, as Diretrizes, as apostilas do enfrentamento da violência contra a mulher que
poderemos aplicar agora no Agosto Lilás. O nossa cidade por ficar próxima de uma BR
temos o problema da exploração sexual infantil, isso difere de outros municípios
circunvizinhos, sob esse ponto de vista Teixeira de Freitas merece uma atenção especial. A
aplicação de Políticas Pública para mulheres deve ser aplicado em nível local, municipal e
regional, Dra. Gine Alberta continuou explanando sobre a data da capacitação, que deveria
ter um primeiro momento para todas as conselheiras e suplentes e depois para as mulheres
da sociedade civil, de 20 a 40 horas, e no próximo ano a divulgação deveria começar no
começo do ano. Sr. Antônio Jorge Correia pediu a palavra pra explicar sobre a proposta
orçamentária, que o Conselho poderia colocar a cifra que achar necessária, que cubra as
despesas, como a compra de um data show, computador dentre outros materiais. O
Executivo acha que os Conselhos só existem para cumprir tabela, tem que deixar claro a
importância dos Conselhos para a sociedade, que muitos Conselhos estão sendo reativados
e serão convocados, é importante realizar uma reunião com o Secretário de Administração e
a Coordenação e levar a agenda e o plano de ação já tudo resumido para justificar os
gastos, esse será o momento de discussão. Andréa Vieira falou da importância de
esclarecer para o Secretário de Administração que ano que vem terá conferência daí a
necessidade de liberar o recurso. Sr. Antônio Jorge Correia sugeriu o agendamento de uma
reunião para a semana seguinte e conversar com a Sra. Fernanda da contabilidade e nessa
oportunidade apresentar as demandas, esclarecer que é melhor o Conselho disponibilizar
recursos para fazer um banner, um cartaz, tudo isso fortalece o executivo e a sociedade
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geral. Que ultimamente a prefeitura não fornece diárias de viagens para quem não é
servidor do Município, teve um acordo 2014/2018, através desse acordo procurou a
controladoria e hoje já consegue que fossem dois Conselheiros Governamentais e dois da
Sociedade Civil. Dra. Gine Alberta fez uso da palavra dizendo que deve disponibilizar o
número da Lei que restringe as questões das diárias para quem é efetivo e quem não é
servidor para fazer uma exposição dos motivos para que a Sra Kladiji Púperi ou a Sra. Maria
José possam arguir a consonalidade para a Câmara de Vereadores para que eles se
pronunciem, podendo ser uma reivindicação assinado por todos os Conselheiros. Sr.
Antônio Jorge Correia explanou sobre a Legislação do Marco Regulatório a nível estadual e
federal, o Município, o Estado e a União tem certa regulação, no primeiro momento ela
aconteceu na União no segundo momento a nível de Estado mas ainda não aconteceu em
nosso Município, salientou que todos os nossos convênios podem cair a qualquer momento,
pois o prazo para os municípios se adequarem vence em 2017 e o TCM ainda não se
manifestou em questão desses convênios. Sra. Conceição Guarino propôs que na próxima
reunião do COMDDIM agendar uma reunião com os vereadores e com os secretários para
discutir sobre a legislação do marco regulatório, disse também que não pode permitir que o
poder público decida questões pertinentes ao conselho. Sr. Antônio Jorge Correia afirmou
que o correto seria cada coordenador com a sua equipe discutir à luz da legislação que
norteia cada Conselho. Na sequência Ednamar Metzker comentou sobre a caminhada do
“Agosto Lilás”, ficou acordado o dia 24 de agosto de 2018 às 8:00 horas com saída da Praça
da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, a seguir combinaram sobre as divisões de
tarefas referentes ao “Agosto Lilás” na confecção de lacinhos, entrega de convites, ofícios,
publicidade e carro de som. Sra. Andréa Vieira sinalizou que havia feito contato com
(Tatiana secretaria da prefeitura) que a mesma afirmou que a documentação referente ao
COMDDIM já estava encaminhada só faltava assinatura do prefeito salientou que era
necessário comparecer no Gabinete do Prefeito para falar sobre a caminhada do “Agosto
Lilás”, Sra Conceição Guarino e Sra. Kladiji Púperi se prontificaram agendando para o dia 06
de agosto de 2018 a visita ao Dr. Herbert, Nada havendo mais a tratar, Sra. Kladiji Púpuri
agradeceu a presença de todos os presentes e deu-se por encerrada a reunião em que eu
Regina Raimundo Dias, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por
todas os presentes e por mim.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS EM 12-09-2018
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher – COMDDIM. Estavam
presentes para reunião as Conselheiras: Andréa Silva Batista Vieira (Suplente do Gabinete
do Prefeito), Kladiji Púperi de Alcântara (Representante Titular da Loja Maçônica), Adalgisa
Cristiany Novais Reis (Suplente da Loja Maçônica), Virgínia Brandão Valadares (Suplente –
Delegacia Especial de Atendimento a Mulher – DEAM), Tania Magali Abdias Cruz (Suplente
da APLB). CONVIDADOS: Sra. Katiane R. de Sousa (Semagri). Não foi feita a leitura da ata
da reunião anterior em virtude da falta de quórum, não houve reunião deliberativa e sim
informativa com uma palestra ministrada pela Sra. Katiane R. de Sousa (Semagri), sobre o
PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), ela relatou que compra os alimentos de
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pequenos produtores e doa para as instituições sociais. Que a instituição não precisa
obrigatoriamente estar vinculada ao CEMAS, pode estar inscrita em outras instituições como
o registro no Conselho da Mulher, do Idoso e da Criança. Relatou sobre a Instituição Nosso
Lar que realiza um trabalho com gestante aos sábados que conta com atendimento médico,
enxoval e Assistência Social. Que o CONSEA emitiu um parecer ao CEMAS com base nos
documentos reconhecendo esse serviço como um trabalho prestado para as mulheres. Sra.
Adalgisa Cristiany indagou quem deve procurar, se são eles que procuram os conselhos ou
o contrário, lhe respondeu que para participar se faz necessário estar vinculado em algum
conselho, possuir documentação, CNPJ, projeto escrito, relatório, fotos, se levou ao hospital
prestar contas, relatou ainda que o Governo Federal libera a verba de acordo com o número
de famílias atendidas. A seguir a Sra. Kladiji Púperi questionou sobre o funcionamento da
distribuição das cestas básicas, Sra Katiane Sousa lhe respondeu que fazem um projeto do
que cada produtor produz depois é distribuído quinzenalmente, falou também da importância
de mapear os bairros e fazer um controle das famílias para não correr o risco da mesma
família ser beneficiada duas vezes e ficar outra sem atendimento. Na sequência Sra. Kladiji
Púperi agradeceu a Sra Katiane Sousa pela contribuição dada ao Conselho, a mesma lhe
respondeu que se encontrava á disposição. Sra. Kladiji Púperi fez a leitura do e-mail
recebido da SPM sobre a disponibilização das data para a capacitação, é preciso
estabelecer a data para esse evento, complementou que aceitava sugestões e não
esquecer de convidar toda a rede, anunciou que deixará o cargo de Vice Presidente do
COMDDIM, falando sobre a sua substituição, a seguir prestou contas dos serviços
realizados pela mesma, salientou que continuará auxiliando no que for necessário ao
Conselho, relatou ainda que estava grata da contribuição recebida pelo Secretário de
Assistência Social Gilberto Souza Santos e do Secretário de Gabinete Dr. Hebert Fernandes
Chagas. A seguir agradeceu a presença de todos os participantes. Nada mais havendo a
tratar encerrou-se a reunião em que eu Regina Raimundo Dias lavrei a presente Ata, que
após lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS EM 10-10-2018
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 08:00, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher – COMDDIM. Estavam
presentes para reunião as Conselheiras: Andréa Silva Batista Vieira (Representante
Suplente do Gabinete do Prefeito), Ednamar Gomes Metzker (Representante Suplente da
SMAS), Virginia Brandão Valadares (Representante Suplente da DEAM), Sinoélia Silva
Pessoa (Representante Titular da UNEB), Tania Magali Abdias Cruz (Representante
Suplente da APLB). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Leitura da última ata; 2) Criação da Comissão
para estudo e refazimento do regimento interno e proposta de alteração da Lei 754/2014; 3)
Definição da data para capacitação das conselheiras pela SMP em 2019; 4) O que ocorrer.
Não houve leitura da Ata da última reunião pelo motivo de ter sido gravada e ficamos no
aguardo da professora Gine Alberta Kinjyo que ficou de trazer o seu iped para por fim
concluir a ata da reunião do dia três de setembro de dois mil e dezoito. A Sra Ednamar
Metzker iniciou a reunião cumprimentando e dando as boas vindas a todos os presentes, a
seguir a Sra. Andréa Vieira relatou a importância de escolher uma comissão para fazer um
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estudo de alteração e mudanças na Lei e Regimento do COMDDIM, acordaram de fazer
uma reunião com a maior brevidade para esse fim, ressaltou ainda que a data da
Capacitação deveria ser adiada para depois da escolha dos novos Conselheiros, uma vez
que não seria interessante capacitar componentes que estavam se desligando do Conselho,
ficou acordado que iriam propor o mês de abril de 2019 para a realização da capacitação na
próxima reunião. Na oportunidade a Sra. Tania Magali Abdias Cruz se manifestou
informando que para o ano vindouro colocará o cargo a disposição, ressaltou que será
apenas voluntária no Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, na sequência a Sra.
Ednamar Metzker entregou para os presentes o ofício onde informava o desligamento da
Presidente do COMDDIM a Sra. Maria José de Jesus Silva Costa da qual a mesma
colocava o cargo á disposição. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião em que
eu Regina Raimundo Dias lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por
todos os conselheiros presentes.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS EM 26-10-2018
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 08:00, realizou-se na Casa
dos Conselhos, localizado na Rua Inácio de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a
reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher – COMDDIM.
Estavam presentes para reunião as Conselheiras: Maria da Conceição Barros Guarino
(Representante Titular do Gabinete do Prefeito), Andréa Silva Batista Vieira (Representante
Suplente do Gabinete do Prefeito), Virginia Brandão Valadares (Representante Suplente da
DEAM), Juliana Coelho Dias (Representante Titular Secretaria Municipal de assistência
Social), Fernanda Schaper (Representante Suplente da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura). CONVIDADOS: Dra. Gine Alberta Kinjyo (Assessora Jurídica Voluntária), Antônio
Jorge Silva Correia ( Secretário Executivo do Conselho Municipal de Assistência Social).
PAUTA DA REUNIÃO: 1) Leitura da última ata; 2) Análise das propostas de alteração e
mudanças da Lei nº 754/2014(Lei do COMDDIM); 3) O que ocorrer. A Sra Juliana Coelho
deu início a reunião cumprimentando e dando as boas vindas a todos os presentes, a seguir
realizou a leitura da Lei 754/2014 do COMDDIM juntamente com todos os presentes
acompanhando a leitura pelo data show, nesse momento foram mostrado as possíveis
alterações e mudanças que poderiam ser realizadas na referida Lei, dentre essas mudanças
foram reformuladas a ordem de alguns parágrafos e feito a correção de alguns erros
ortográficos. Dentre as alterações uma palavra de destaque que consta na lei é a palavra
“igualdade de gênero” que foi substituída para “equidade de gênero”, nesse momento Dra.
Gine Gine explanou que não se busca igualdade de gênero, pois a mulher possui
características fisiológicas diferentes, não somos iguais, dessa forma o que almejamos é a
igualdade de direitos. Outras palavras também foram substituídas, Dra Juliana Coelho
ressaltou que as alterações e mudanças ortográficas da Lei contribuem para melhorar a
redação do texto da Lei. A Sra. Kladiji Púperi questionou sobre as competências de toda a
parte administrativa, na continuação foi solicitada a presença do Sr Antônio Jorge Silva
Correia (Secretário Executivo do Conselho Municipal de Assistência Social) do qual o
mesmo atendeu ao pedido explicando sobre as especificidades da aplicação do fundo e se
disponibilizou a realizar uma reunião para estudo e discussão das alterações em relação às
atribuições de cada representante do Conselho, ficou acordado que fariam uma reunião na
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Casa dos Conselhos na segunda feira dia 29 de outubro às 13:30 hs, juntamente com a Sra.
Conceição Guarino, Dra. Juliana Coelho e Sra. Kladiji Púperi para discutirem sobre as
atribuições de cada ente e delimitar a contribuição do município em relação às despesas da
conferência e do Conselho. Na sequência Sr Antônio Jorge abrangeu um assunto relevante
ao COMDDIM, esclareceu que a partir de 2019 as entidades que estão inscritas deverão
concorrer, candidatando-se com antecedência conforme edital expedido pelo colegiado e
publicado pela imprensa oficial do município pelo prazo de 15 dias. Nada mais havendo a
tratar encerrou-se a reunião em que eu Regina Raimundo Dias lavrei o presente Ata, que
após lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes.

ATA DO COMDDIM - CONSELHO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS EM 29-10-2018
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 13:30, realizou-se na
Casa dos Conselhos, localizado na Rua Inácio de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade,
a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher –
COMDDIM. Estavam presentes para reunião as Conselheiras: Dra. Juliana Coelho Dias
(Representante Titular Secretaria Municipal de assistência Social), Kladiji Púperi de
Alcântara (Representante Titular da Loja Maçônica). CONVIDADOS: Antônio Jorge Silva
Correia (Secretário Executivo do Conselho Municipal de Assistência Social). PAUTA DA
REUNIÃO: 1) Competências da parte administrativa: Secretária Executiva e Secretária
Administrativa; 2) Atribuições de cada ente representativo; 3) Discussão sobre a
conferência, delimitar que o município arque com as despesas do Conselho e não apenas
da conferência; 4) O que ocorrer. A Sra Juliana Coelho deu início a reunião cumprimentando
a todos os presentes, a seguir discorreu sobre a reformulação e nova proposta da Lei
754/2014 (lei do COMDDIM). Sr. Antônio Jorge apresentou a minuta da Lei 754/2014 (lei do
COMDDIM), que foi recebido pelas conselheiras, foi colocado as composições
administrativa da mesa diretora do Conselho, assim como as atribuições de cada um,
acerca da discussão da conferência foi suprimida em função da emergencialidade da
construção da Lei e do prazo ainda elástico para a conferência. Sra. Kladiji Puperi ressaltou
que esse encontro da subcomissão foi importante para analisar e verificar alguma outra
alteração é que enviará para o email das outras componentes da comissão para que
verifiquem as alterações emitindo parecer até quarta feira de 30 de outubro de 2018, para
socializarem no e-mail do COMDDIM até a próxima reunião agendada para o dia
31/10/2018. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião em que eu Regina
Raimundo Dias lavrei presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os
conselheiros presentes.
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