Edição nº.3371 - XIV - Sexta, 17 de janeiro de 2020

Sumário
ATA 17.2019 COMDDIM -REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 27.02.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
ATA 18.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 10.04.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
ATA 20.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 12.06.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
ATA 21.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 10.07.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
ATA 22.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 07.08.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
ATA 23.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 11.09.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
TA 24.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 13.11.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ATA 17.2019 COMDDIM -REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 27.02.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14:00 hs, 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: Maria da Conceição Barros
Guarino (Representante Titular do Gabinete do Prefeito), Andréa Silva Batista Vieira
(Representante Suplente do Gabinete do Prefeito), Ednamar Metzker (Representante
Suplente da Secretaria Municipal da assistência Social), Juliana Coelho Dias
(Representante Titular da Secretaria de Assistência Social). PAUTA DA REUNIÃO: Definir a
Programação do Março Mulher. Dra. Juliana Coelho iniciou a reunião cumprimentando as
presentes e na sequência deu sugestões quanto a programação do MARÇO MULHER, ficou
acordado o início da programação a partir do dia 12 de março de 2019, em virtude do
recesso de carnaval, em tempo foi proposto pela Dra. Juliana Coelho que no dia da Blitz
realizassem um trabalho de informação para que as mulheres pudessem ser atendidas por
psicólogos e outros profissionais pertinentes, Sra. Andrea Vieira ressaltou que uma pessoa
da Unopar poderia disponibilizar as tendas, a seguir a Sra. Ednamar Metzker se incumbiu de
resolver a questão dos panfletos informativos para o referido evento, ficando a
programação definida da seguinte forma: 11/03/2019 Palestra no Auditório do CETEPS ás
08:00 – Dra. Gine Alberta e Sr. Orley Silva. ( Tema: “A importância de uma Rede de
Proteção Social Efetiva como Estratégia de Prevenção da Violência Contra a Mulher” ),
12/03/2019 (Café da manhã na DEAM em comemoração ao Mês da Mulher), 12/03/2019
(Palestra no CRAS São Lourenço às 14:00 - Dra. Viviane Scofield), 13/03/2019 (Mesa
redonda com os alunos do Curso de Direito da Fasb - Dra. Juliana Coelho, Dra. Gine
Alberta, Dra. Adriana, Dra. Isabel, Dra. Viviane e Dra. Gabriela), 14/03/2019 (Entrevista na
Rádio Eldorado no Programa 18:00hs em ponto com Dra. Juliana Coelho, Dra. Gine Alberta
e Dra Viviane Scofield), 14/03/2019 (Escola Aracruz às 20:00 – Dra. Gine Alberta),
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19/03/2019 (Palestra no CRAS Castelinho às 08:30 - Dra. Juliana Coelho), 20/03/2019
(Palestra no CRAS Ulisses às 08:30 - Equipe do CRAM), 21/03/2019 Palestra no CRAS
Liberdade às 08:30 - Equipe do CRAM), 27/03/2019 (Café da manhã e conversa com as
internas - Todas as Conselheiras do COMDDIM, Sec. Assistência – Gilberto Souza Santos,
Dra. Isabel, Meiriane e convidados), 29/03/2019 (Blitz da Mulher -Todas as Conselheiras do
COMDDIM e convidados). 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 18.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 10.04.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 08h32, 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: Dra. Juliana Coelho Dias (Representante Titular da
Secretaria de Assistência Social), Adalgisa Cristiany Novais Reis (Loja maçônica), Kladiji
Puperi (Loja maçônica), Andréa Silva Batista Vieira (Representante Suplente do Gabinete do
Prefeito), Celi Guilhermina Lopes Medeiros (Titular da Secretaria de Educação e Cultura),
Mara Rubia Rodrigues Formosa (Núcleo Regional de Educação), Sinoelia Silva Pessoa
(Titular da Universidade do Estado da Bahia), Rozineide Silva Carneiro (Suplente da
Universidade do Estado da Bahia). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Leitura da ata da última
reunião, 2) Revisão do Março Mulher, 3) Discutir Plano de Ação 2019, 4) Solicitação de:
Titular e Suplente para AMADA, Titular e Suplente para SMS, Suplente para SMEC,
Suplente para NRS 5) O que ocorrer. Dra. Juliana Coelho iniciou a reunião cumprimentando
e dando as boas vindas para os presentes e na sequência fez a leitura da ata da última
reunião, em tempo foi realizada uma oração pela Conselheira Celi Guilhermina Medeiros em
agradecimento, continuando, foi relatado pela Dra. Juliana Coelho que em relação a
solicitação feita para Titulares e Suplentes do AMADA, SMS, Suplente da SMEC, NRS ainda
não foram atendidas as solicitações, Sra. Celi Guilhermina aproveitou a oportunidade para
dizer que não sabe se ainda continuava no Conselho de Educação, pois houve eleição e
ainda não tinha sido comunicada se houve troca de nomeação de titulares. A Presidenta
Dra. Juliana Coelho explanou que o mês de março foi corrido, porém as atividades foram
realizadas com louvor, ocorreu participação de diversos órgãos que abrilhantaram aos
eventos do mês mesmo com a escassez de recursos. Sugeriu que a partir do mês de maio,
fazer uma ação ligada ao Lar dos Idosos, escolas com alto índice de violência ou qualquer
espaço social social, Sra. Rozineide Silva Carneiro sugeriu iniciar a ação referida com uma
escola piloto, a Escola Rui Barbosa, pelo fato de já existir casos de violência e mutilação
ocorrido com adolescentes, Dra. Juliana Coelho acrescentou que é possível levar
palestrantes com temas direcionados ao assunto, Sra. Celi Guilhermina afirma que a escola
sugerida é grande e reafirma que o processo da ação será longo, não conseguirá realizar
num só dia, dentre as atividades planejadas iniciar-se-á realizando uma visita para conhecer
o espaço, na sequência agendar uma reunião com os diretores e professores para
dialogarem sobre os problemas e dificuldades enfrentados e dessa forma definir a melhor
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temática a ser desenvolvida, Sra. Sinoelia Silva Pessoa questionou a possibilidade dessa
ação ser realizada em uma escola de pequeno porte para articular melhor, a exemplo da
Escola Henrique Brito, Sra. Sinoelia Silva Pessoa salienta que em qualquer escola o
primeiro passo será o envio de ofício para os diretores para iniciar a ação com data definida
para início e fim da programação do evento e que poderá fazer algo grande contando que
seja simples. Sra. Kladiji Puperi sugeriu criar uma comissão para escolher, verificar os
possíveis lugares e definir quais os mais necessitados da aludida ação, terá como proposta:
jovens, campo, detentos, adultos e melhor idade. Sra. Sinoélia Silva pessoa relatou que tem
um assunto preocupante a tratar sobre uma denúncia de uma funcionária que pelo fato de
ser mulher foi mandada embora do emprego
pelo motivo de poder engravidar, houve
mudança de empresa e
foram demitidas duas mulheres, a empresa não aceita mulheres por causa de uma futura
gravidez, na próxima reunião discutirá os meios legais para resolver essa situação, solicitar
a presença de Dra. Gine Alberta, não deixando vencer o prazo de 15 dias. Em relação ao
plano de ação ficou dessa forma distribuído para o ajuste das comissões: JOVENS – Mara
Rubia, Kladiji Puperi, Sinoelia Silva e Celi Guilhermina. CAMPO – Kladiji Puperi e Celi
Guilhermina. Adulto – Sinoélia Silva. MELHOR IDADE – Rozineide Silva, Andréa Vieira e
Celi Guilhermina. Feita uma observação importante que a presidenta Dra. Juliana Coelho e
a Vice-Presidenta Sra. Cristiany Novais estarão envolvidas e participarão de todas as ações.
Foi feito um informativo pela Sra Rozineide Silva sobre o edital de nº 032/2018 ( Projeto
Rompendo Barreiras) do qual foram contempladas com R$ 12.000,00 (doze mil reais),
porém nunca receberam o dinheiro, em março de 2019 fora informada de uma proposta que
poderiam retirar 40% (quarenta por cento), a proposta foi aceita, vai receber R$ 4.800,00 (
quatro mil e oitocentos reais), salientou que o dinheiro ainda não está disponível, mas
assim que estiver informará aqui no Conselho. A seguir Dra. Juliana Coelho informou que
vai solicitar através do grupo a presença de pessoas que possam participar dos comitês,
ficando em aberto a data escolhida para a próxima reunião, comunicou também que o
COMDDIM foi convidado para participar da Conferência Municipal de Saúde que acontecerá
no dia 13/04/2019, na Faculdade Pitágoras na Cidade de Teixeira de Freitas-Ba. Dra.
Juliana Coelho salientou que o calendário foi cumprido e realizado os pontos de ação
planejados, agradeceu a presença e desejou uma semana abençoada para todos os
presentes encerrou-se a reunião em que eu Celi Guilhermina Medeiros lavrei a presente
Ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes.

ATA 20.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 12.06.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Aos 12 dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 08:50 hs, 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), Juliana Coelho (Representante Titular da Secretaria
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Municipal da assistência Social), Tania Magali (Representante Suplente - APLB), Mara
Rubia Rodrigues Formosa (Representante Titular do Núcleo Regional de Educação), Viviane
Scofield Amaral ( representante Titular da DEAM), Natali Silva Regulo ( Suplente da
Secretaria Municipal de Saúde), Andhiara Leal Antunes (SMEC), Rozineide Silva Carneiro
Souza ( UNEB). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Finalização da formação dos Comitês Especiais
do Trabalho, 2) Sugestões e Definição das próximas ações do COMDDIM, 3) O que ocorrer.
Dra. Juliana iniciou a reunião às 8:50 cumprimentando e dando as boas-vindas a todos os
presentes, a seguir explanou sobre as ações do ano de 2019 e a escolha das comissões
para a realização das mesmas, ficou definido da seguinte forma: JOVENS: Mara, Kladiji,
Sinoélia, Celi, Andhiara e Viviane, CAMPO: Kladiji, Celi e Gine Alberta, MELHOR IDADE:
Rozineide, Andréa, Celi e Natali, MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO: Juliana Coelho Dias,
Viviane, Mara, Sinoélia e Natali. Dra Juliana Coelho se prontificou a participar de todos os
eventos, ficou acordado trazer para a próxima reunião o projeto já específico de cada ação e
se possível será realizada nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.
Em relação ao Agosto Lilás 2019 os componentes irão se reunir para discutir as questões
pertinentes a esse evento. Sra. Mara Rubia sugeriu anunciar nos meios de comunicação,
rádio, TV, Sites e rede sociais, priorizar mais os meios de comunicação mais populares. Sra.
Rozineide se prontificou a fornecer a quantidade de funcionários existentes em cada
instituição para se tenha uma noção precisa para confecção do convite e lacinhos, Sra.
Andréa Vieira sugeriu o local para a realização do referido evento a Escola São Lourenço
pelo fato da Instituição possuir auditório. A seguir Dra. Juliana sugeriu fazer uma palestra e
um café para as mulheres em situação de risco no Centro POP, e quanto ao Agosto Lilás
fazer um dia “D” para conscientização de Defesa dos Direitos da Mulher. Sra. Marta sugeriu
ao Conselho enviar ofícios para os líderes do CPM, Ruy Barbosa, Ceprog, para que haja
liberação dos alunos para participar do evento, no dia 10 de julho de 2019 será finalizada a
proposta da ação, e deu a ideia de confeccionar certificados de participações para incentivar
a participação da sociedade, no dia 10 de julho de 2019 cada comissão trará o plano de
ação já definido. Sra. Rozineide explanou sobre um projeto do qual é gestora, chamado
Universidade Pré-vestibular para todos com 02 turmas de 100 alunos no CEMAS, onde
haverá a participação do Conselho da Mulher - COMDDIM sobre a rede de proteção, Dra.
Viviane Scofield irá palestrar sobre o tema “A evolução da Mulher até os dias atuais”. Nada
mais havendo a tratar, Dra Juliana agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião
onde eu Regina Raimundo Dias lavrei a presente ata que depois de lida e será aprovada por
todos.

ATA 21.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 10.07.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Aos 10 dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 08:30 hs, 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), Juliana Coelho (Representante Titular da Secretaria
Municipal da assistência Social), Kladiji Puperi (Representante Titular da Loja maçônica
Profeta Issa). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Definição das datas das Comissões Especiais do
Trabalho, 2) Analisar juntamente com as Conselheiras o texto do “Agosto Lilás” para
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publicação, 3) O que ocorrer. Dra. Juliana iniciou a reunião às 8:40 cumprimentando e
dando as boas-vindas a todos os presentes, em tempo não houve apreciação da leitura da
ata da reunião anterior por não haver um número suficientes de componentes do Conselho
da Mulher, mesmo sem quórum suficiente Dra. Juliana Coelho realizou a reunião em virtude
da importância e proximidade do mês de Agosto do qual acontece o evento “Agosto Lilás”,
e a urgência em resolver questões de ações pertinentes ao referido mês, como o envio de
ofícios e convites para órgãos e locais para divulgação e parceria em prol do evento, ficou
acordado entre as presentes o agendamento da próxima reunião para o dia 07 de agosto de
2019. Nada mais havendo a tratar, Dra Juliana agradeceu a presença de todos e encerrouse a reunião onde eu Regina Raimundo Dias lavrei a presente ata que depois de lida e
aprovada será assinada por todos os presentes.

ATA 22.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 07.08.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Aos 07(sete) dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (dois mil e dezenove) às 08:30
hs, 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), Dra.Juliana Coelho Dias
(Representante Titular da Secretaria Municipal da assistência Social), Adalgisa Cristiany
Novais reis (Representante Suplente da Loja maçônica Profeta Issa), Andhiara Leal Antunes
(Representante Suplente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura), Mara Rubia
Rodrigues Formosa (Núcleo Territorial de Educação), Sinoélia Silva Pessoa, (Representante
Titular da Universidade do Estado da Bahia). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Aprovação do
calendário para as frentes de Trabalho, 2) Definição das participações no Agosto Lilás, 3) O
que ocorrer. Dra. Juliana Coelho iniciou a reunião às 8:35 (oito horas e trinta e cinco
minutos) cumprimentando e dando as boas-vindas a todos os presentes, em tempo houve
apreciação da leitura da ata da reunião anterior de nº 021 da qual foi aprovada e assinada. A
seguir Dra. Juliana Coelho fez a leitura do Oficio recebido do CRAM referente a
programação das ações do “Agosto Lilás”, e acordaram em dialogar com Ednamar para
esclarecimentos em relação as datas e horários das ações já programadas pelo CRAM, na
sequência foi combinado entre as presentes a forma de confecção dos laços para ser
entregue nas escolas e para mobilização da sociedade para o referido evento. Sra. Cristiany
Novais se prontificou a mobilizar os Jovens Demoley e as Filhas de Jó para os mesmos
auxiliarem no evento. Dra. Juliana Coelho relatou sobre um evento do Conselho da OAB
realizado na feira de sábado do qual foi bem proveitoso pelo fato de terem atingido um
público maior, foi decido pelas conselheiras realizar no próximo sábado, dia 10 (dez) de
agosto às 08:00 um evento no semáforo do FAÉ e feira de sábado, com entrega de
panfletos, conscientização e prevenção da violência doméstica, serão convidados para
participarem do evento o CREAS, CRAM e Abrigo. Foi programado uma palestra na Escola
São Lourenço no dia 16 (dezesseis) de agosto ás 10:00 hs realizada pela Dra. Viviane
Scofield, serão convocados os líderes das seguintes escolas: Colégio Estadual Machado de
Assis (Diretora: Rosangela), Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa (Diretor: Jairo
Anísio) e Núcleo Territorial da educação (Diretor: Agnaldo Leal Pereira). Na sequência foi
decidido que calendário do “Agosto Lilás” contará com a seguinte programação: (09/08/2019
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- Ação 1, de conscientização do “Agosto Lilás”, coordenada pelo CRAM, das 08:00 às
11:00h, no Terminal Rodoviário), (13/08/2019 – Ação 1, de conscientização do “Agosto
Lilás”, coordenada pelo CRAM, de 08 às 11:00hs, na Rodoviária Velha), (15/08/2019 - Ação
de conscientização do “ Agosto Lilás”, coordenada pelo CRAM de 08 às 14hs, no Distrito de
Cachoeira do Mato), (16/082019 – Palestra “Agosto Lilás e a Violência Contra a Mulher para
os líderes de turma das Escolas do São Lourenço, CEMAS e Rui Barbosa às 10:00 hs no
auditório da Escola Municipal São Lourenço, com a Dra. Viviane Scofield e Dra. Juliana
Coelho), (17/08/2019 – Ação para entrega de laços e informação à população sobre o
“Agosto Lilás, no semáforo do Supermercado Faé e Mercado Municipal na Feira de Sábado,
às 8:00hs realização COMDDIM), (21/08/2019 – Ação 2, de conscientização do “Agosto
Lilás”, coordenada pelo CRAM, de 08 as 11:00hs na Rodoviária Velha), (23/08/2019 – Ação
de conscientização do “Agosto Lilás”, coordenada pelo CRAM, de 08 às 11:00hs, no Posto
da Policia Rodoviária Federal), (29/08/2019 – Ação 2 de conscientização de “Agosto Lilás”
coordenado pelo CRAM, das 08 às 11:00 hs no Terminal Rodoviário), (30/08/2019 –
Entrevista na Rádio Sucesso, às 12:00 hs, com Dra. Gine Alberta e Dra. Juliana Coelho,
sobre a importância do “ Agosto Lilás” e a Violência Contra a Mulher em nosso Município),
(30/08/2019 – Entrevista na Rádio Eldorado no “ Programa 18 em Ponto” às 18:00 hs, com
Dra. Gine Alberta, Dra. Viviane Scofield e Dra. Juliana Coelho, sobre a importância do “
Agosto Lilás” e a violência contra a Mulher em nosso Município). Nada mais havendo a
tratar, Dra Juliana Coelho agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião onde eu
Regina Raimundo Dias lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada
por todos os presentes.

ATA 23.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 11.09.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Aos 11(onze) dias do mês de setembro de dois mil e dezenove (dois mil e dezenove) às
08:52 hs, 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 a reunião as Conselheiras: Andréa Silva
Batista Vieira (Representante Suplente do Gabinete do Prefeito), Dra.Juliana Coelho Dias
(Presidente deste Conselho e Representante Titular da Secretaria Municipal de Assistência
Social), Sra. Francisca Brasília Marques (Representante Titular do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do estado da Bahia – APLB). Convidada: Dra. Adélia C. Dias
Silveira (Representante da Comissão do Conselho da Mulher – OAB).
PAUTA DA
REUNIÃO: 1) Aprovação do Plano Orçamentário 2020; 2) Programação do Outubro Rosa; 3)
Autorização do COMDDIM para informações para TCC; 4) O que houver. Dra. Juliana
Coelho iniciou a reunião cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes, em tempo
lamentou a falta de presença das Conselheiras em virtude de decisões importantes a serem
tomadas pertinentes a este Conselho. A seguir apresentou a convidada Dra. Adélia Dias,
representante da Comissão da Mulher (OAB), ressaltando a importância das ações
realizadas pela mesma no âmbito da Defesa dos Direitos da Mulher. Continuando, em
relação ao Plano Orçamentário para 2020 foi mantido o orçamento do ano passado, foram
realizadas alterações no quesito passagens aéreas e / ou terrestres sendo aprovado por
todos. A seguir foi discutido as ações a serem realizadas no Outubro Rosa, ficou decidido
organizar um evento no domingo de lazer, no dia 20/10/2019, com palestras, orientações
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sobre o auto exame, contando também com uma ambulância e profissionais da área de
saúde, ainda sobre o Outubro Rosa Dra. Juliana Coelho propôs solicitar parcerias com a
Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social,
Conselheiros da OAB e médicos, enviar ofícios para agendar uma reunião com os mesmos
para o dia 18/09/2019 para discutir sobre o Outubro Rosa, ficou acordado entre os
presentes dividir as participações entre as conselheiras nos eventos do Outubro Rosa para
não sobrecarregar as mesmas. Continuando a reunião Dra. Juliana Coelho Dias abordou um
assunto sobre um pedido de informações sobre o COMDDIM, solicitado por uma estudante
para a realização de um TCC, indagando as presentes se as mesmas concordaram em
fornecer tais informações, foi decidido que sim, poderiam ser repassadas. A seguir Dra.
Juliana Coelho agendou uma reunião com a Sra. Conceição Guarino aqui na casa dos
Conselhos ás 09:00 hs, na próxima sexta feira dia 13/09/2019 para discutir assuntos
pertinentes ao Conselho da Mulher. Nada mais havendo a tratar, Dra Juliana Coelho
agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião onde eu Regina Raimundo Dias
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

TA 24.2019 COMDDIM -REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 13.11.2019 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Aos 13(treze) dias do mês de novembro de dois mil e dezenove (dois mil e dezenove),
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 a reunião as Conselheiras: Sra. Maria da Conceição
Barros Guarino (representante Titular do Gabinete do prefeito), Sra. Andréa Silva Batista
Vieira (Representante Suplente do Gabinete do Prefeito), Dra. Juliana Coelho Dias
(Presidente deste Conselho e Representante Titular da Secretaria Municipal de Assistência
Social), Sra. Ednamar Metzker (Representante do CRAM e Secretária deste Conselho), Dra.
Viviane Scofield Amaral (Representante Titular da DEAM) e Sra. Adalgisa Cristiany Novais
Reis (Vice Presidente deste Conselho e Representante Suplente da Loja maçônica) .
PAUTA DA REUNIÃO: 1) Encerramento das Ações do ano de 2019; 2) Confraternização; 3)
O que Ocorrer. Dra. Juliana Coelho iniciou a reunião às 09:14 hs cumprimentando e dando
as boas-vindas aos presentes, a seguir a mesma se prontificou a pesquisar o Estatuto do
CREAS VIOLAÇÃO CASSIANE LIMA e juntamente com a Dra. Viviane Scofield farão um
ofício solicitando que os agressores sejam encaminhados para o referido órgão para
atendimento psicológico. Dra. Juliana Coelho pontuou sobre a importância de uma
capacitação para os equipamentos, em tempo a Sra. Ednamar Metzker se dispôs a enviar
um ofício para a Secretária da SPM (Secretaria de Políticas para as Mulheres), Sra. Julieta
Palmeira, solicitando uma capacitação para toda a Rede, e estender o convite para as
Secretarias e Prefeitura convidando, e na impossibilidade de comparecimento que enviem
um representante. Foi acordado entre os presentes a data para o evento o dia 26 de
novembro (terça feira) de 2019 para a realização do aludido evento, uma das palestrantes
será a Dra. Viviane Scofield do Amaral (Representante Titular da DEAM) pelo período da
manhã com os seguintes temas: Rede de Violência Doméstica e Realidade de Políticas
Públicas para mulheres na cidade de Teixeira de Freitas, Ba, no período da tarde a
palestrante será a Sra. Flavia Reis, estender o convite para os grupos de mulheres para que
explanam sobre as dificuldades que enfrentam. Continuando Dra. Juliana Coelho sugeriu
Chave de verificação: domtdf003371c217012020

Pág.: 7 de 8

Edição nº.3371 - XIV - Sexta, 17 de janeiro de 2020

enviar um ofício para o Prefeito, Sr. Temóteo Brito solicitando a criação de uma Diretoria de
Políticas Públicas para Mulheres com interligação entre os equipamentos, foi definida a data
do dia 27/11/2019 para a realização da Confraternização deste Conselho. Nada mais
havendo a tratar, Dra Juliana Coelho agradeceu a presença de todos e encerrou-se a
reunião onde eu Regina Raimundo Dias lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada por todos os presentes.
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