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ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 1 

DIREITOS DA MULHER SERRANA. 2 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte 3 

e dois, reuniram-se as conselheiras abaixo relacionadas, 4 

através da plataforma Google Meet, (“em cumprimento às 5 

medidas de segurança obrigatórias de prevenção da COVID-6 

19”),utilizando o Link:https://meet.google.com/dsj-iuskj-7 

ztn sendo o acesso liberado às 09h, iniciada a reunião as 8 

09:17h, com treze instituições representadas, e quinze 9 

conselheiras presentes, abaixo relacionadas: Sociedade 10 

Civil Organizada: (FAMS), TITULAR: Norma Aparecida Souza 11 

Ramos; (APRUMUS), TITULAR: Creuza Costa Viana; 12 

(CRC),TITULAR: Juliana Rosa Radaelle; (AMUS), TITULAR: 13 

Eusabeth Ferreira das Mercês Vasconcelos;(OAB – 17º Sessão 14 

dos Advogados do Brasil da serra – ES), TITULAR: Layla dos 15 

Santos; (SINTRACONST),TITULAR: Maria de Fátima Gonçalves da 16 

Rocha Moraes; (IDEVES), TITULAR:Maria Aparecida Ferreira 17 

Pinto, SUPLENTE: Janine de Almeida Lourenço; Poder Público: 18 

(SEPPOM), TITULAR: Vanessa Santa Barbara 19 

Rodrigues;(SEDIR),TITULAR: Noemi Dandara Rangel Monteiro, 20 

SUPLENTE:Jocilene Basso daSilva;(SEPLAE),SUPLENTE:Janine 21 

Pereira;(SEDU),SUPLENTE:Juliana Melo Rodrigues Lucas 22 

;(SEDES),SUPLENTE: Lais Araujo Matos; (SEMAS), TITULAR: 23 

Morgana Lopes Harckbart. 24 

https://meet.google.com/drf-wbcn
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A presidente Vanessa Santa Barbara, abriu a reunião e 25 

cumprimentou todas as conselheiras,  e em seguida fez a 26 

leitura da ordem do dia: 27 

Expediente: 28 

I- Comunicações e justificativas de ausências 29 

de conselheiras (os); 30 

Ordem do dia: 31 

I. Aprovação das Atas da 10ª Sessão Ordinária realizada 32 

no dia 25 de novembro de 2021 e da 11ªSessão Ordinária 33 

realizada no dia 16 de dezembro de 2021; 34 

II. Apresentação e aprovação do calendário de reuniões 35 

para o ano de 2022; 36 

III. Conferência Municipal- 2022; 37 

IV. Informes. 38 

A presidente Vanessa informou que a conselheira Eleuza de 39 

Paula enviou a  justificativa de ausência para a reunião, 40 

não havendo outras justificativas encaminhadas por e-41 

mail. Em seguida perguntou se alguma conselheira gostaria 42 

de fazer adequação na Ata da 10ª Sessão Ordinária ocorrida 43 

no dia 25 de novembro de 2021, e que não havendo 44 

manifestação a Ata será colocada para a aprovação. Ata 45 

foi colocada para aprovação. APROVADA com 46 

10(dez)aprovações e 03 (três)abstenções das conselheiras 47 

presentes: Janine Pereira e Maria Aparecida  Ferreira  por 48 
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não estarem  presentes no dia da reunião, ausências 49 

justificadas, e Norma Aparecida que estava presente no 50 

dia mas a sua rede de internet estava oscilando muito, 51 

tendo dificuldade de acompanhar toda a reunião, desta 52 

forma preferiu se abster. 53 

Em seguida,a presidente Vanessa perguntou se alguma 54 

conselheira gostaria de fazer adequação na Ata da 11ª 55 

Sessão Ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2021. 56 

A conselheira Maria Aparecida solicitou que seja feita a 57 

adequação em sua fala, onde se lê: “A conselheira Maria 58 

Aparecida parabenizou toda equipe da SEPPOM, ressaltou a 59 

importância do retorno das reuniões presenciais.” , seja 60 

adequado para: “A conselheira Maria Aparecida parabenizou 61 

a Secretária e toda sua equipe pelo ótimo trabalho até o 62 

momento e fez registrar sua preocupação quanto ao Conselho, 63 

falou que as Conselheiras estão desanimadas e que o COMMUS 64 

precisa de ajuda, porque o objetivo do Conselho é caminhar 65 

junto com a SEPPOM e o que acontece é que as ações da SEPPOM 66 

são passadas já em cima da data de execução.” 67 

A conselheira Janine Pereira solicitou que seja feita a 68 

adequação na informação na fala da secretária Gracimeri , 69 

onde se lê: “ A secretária Gracimeri Gaviorno informou que 70 

o PPA foi aprovado e encaminhado para a Câmara de vereadores 71 

em agosto de 2021.” seja adequado esclarecendo que : “A 72 

secretária Gracimeri Gaviorno, informou que o PPA foi 73 
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encaminhado para a Câmara de Vereadores em agosto/2021 e 74 

aprovado em 20/12/2021.” 75 

A conselheira Eusabeth Vasconcelos sugeriu que as 76 

justificativas de ausências das conselheiras devam constar 77 

nome e a instituição que representam. 78 

A conselheira Maria Aparecida sugeriu que a Ata seja 79 

digitada sem espaços entre uma linha e outra. 80 

Em seguida, não havendo mais nenhuma manifestação, a 81 

presidente Vanessa colocou a Ata para aprovação sendo 82 

aprovada com 11(onze) aprovações e 02(duas) abstenções das 83 

conselheiras Norma Aparecida e a conselheira Janine Pereira 84 

por não estarem presentes no dia da reunião. 85 

Na sequência, a presidente Vanessa passou para apresentação 86 

e aprovação do calendário de reuniões para o ano de 2022,com 87 

alterações nas datas dos meses de abril e junho devido aos 88 

feriados, e que continuarão na modalidade online, por 89 

medidas de segurança na prevenção do COVID-19 e no surto de 90 

gripe influenza H3N2, que neste momento aumentaram muito, 91 

esclarecendo que o boletim informado pelo Estado será 92 

acompanhado e havendo alteração positiva no cenário as 93 

reuniões poderão retornar na modalidade presencial, em 94 

acordo com a Plenária. 95 

Não havendo mais nenhuma sugestão, o calendário foi aprovado 96 

por unanimidade. 97 

A presidente Vanessa passou a palavra para a vice presidente 98 

Eusabeth Vasconcelos, que informou que as datas das 99 

conferências municipais deverão acontecer entre os dias 100 
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25/03 à 20/05/2022, que a câmara técnica do CEDIMES ainda 101 

não recebeu o decreto e a carta do governo e assim que 102 

receber enviará para o conselho, que serão quatro eixos, 103 

que o conselho deve no primeiro momento formar uma comissão 104 

especifica para tratar sobre a conferência e informou que 105 

os dados das secretarias deverão estar atualizados e sugeriu 106 

uma assessoria técnica para cada tema abordado. 107 

Na sequência, a presidente Vanessa sugeriu que a comissão 108 

seja formada com no mínimo quatro membros e passou a palavra 109 

para as manifestações, a conselheira Creuza sugeriu que seja 110 

aguardada a definição do governo, como a publicação do 111 

decreto, carta e informou que a prefeitura já publicou o 112 

decreto quanto a suspensão de eventos presenciais, a 113 

conselheira Maria Aparecida informou que poderá compor a 114 

comissão mas na modalidade on-line devido a pandemia e o 115 

surto da gripe e sugeriu pela formação da comissão antes da 116 

publicação do decreto e carta do governo. 117 

A vice presidente Eusabeth Vasconcelos sugeriu que a 118 

comissão deverá no primeiro momento, estudar o regimento 119 

interno para depois elaborar o planejamento e que as datas 120 

para a realização da conferencia poderão ser alteradas mas 121 

o planejamento deverá estar pronto ou iniciado. 122 

A conselheira Noemi Dandara sugeriu que fosse verificado o 123 

número de participantes pois nos dias 28/01 e 29/01/2022 124 

foi realizado a V Conferência de Promoção de Igualdade 125 

Racial de forma híbrida, com o quantitativo permitido na 126 

forma presencial e outras participações ocorreram on-line 127 

garantindo a participação de todos e com segurança, que 128 
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provavelmente o número de participantes para a conferencia 129 

esteja dentro do permitido pelo Estado e sugeriu que a 130 

comissão também possa ser composta com a participação das 131 

diretoras da SEPPOM. 132 

A conselheira Norma Aparecida sugeriu que no primeiro 133 

momento se  forme a comissão por ser muito importante para 134 

a organização do evento, que depois que recebermos da câmara 135 

técnica  as diretrizes vamos ter ciência de quantas 136 

conselheiras comporão a comissão e quais as regras a seguir. 137 

"O ideal seria termos várias conselheiras trabalhando na 138 

construção da Conferência, quanto mais participação melhor 139 

e que  a Serra é o único município a ter uma secretaria de 140 

políticas publicas de defesa dos direitos das mulheres, 141 

somos um polo de luta pela não violência contra as mulheres, 142 

portanto, sempre somos muito observadas  e somos referência 143 

no estado e temos o maior numero de conselheiras na 144 

conferência estadual. Por isso é necessário nos organizarmos 145 

e fazer um ótimo trabalho". Após as manifestações a 146 

presidente Vanessa colocou para  aprovação a formação da 147 

comissão de planejamento para a conferência com os seguintes 148 

membros: Norma Aparecida (FAMS), Maria Aparecida (IDEVES), 149 

Noemi Dandara (SEDIR), Morgana Lopes (SEMAS) e a mesa 150 

diretora (SEPPOM, AMUS e APRUMUS), Podendo essa comissão 151 

temporária específica convidar outras  conselheiras e 152 

servidoras da SEPPOM, assim que o CEDIMES enviar a 153 

documentação pela Câmara técnica, devendo essa comissão 154 

específica ficar na responsabilidade da comissão de 155 

planejamento já aprovada, sendo colocado em votação: 156 

APROVADO por unanimidade. 157 
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Na sequência, a presidente Vanessa sugeriu que a comissão 158 

de planejamento do conselho faça as adequações na lei da 159 

criação do conselho, visto que em outubro de 2022 haverão 160 

eleições no Conselho. 161 

Na sequência, a presidente Vanessa falou sobre os dois 162 

processos que tratam das Leis em vigor originárias dos 163 

processos  nº 16793/2021 e 51010/2020  que foram enviadas 164 

por email para as conselheiras nos meses de julho e 165 

reenviado no mês de dezembro. O processo nº 51010/2020 trata 166 

sobre a comunicação dos condomínios para efetuar as 167 

denúncias de violência doméstica e o processo nº16793/2021 168 

que trata sobre a obrigação das empresas de grande porte do 169 

município da Serra, que possuam em seu quadros 60% (sessenta 170 

por cento) ou mais de funcionários do sexo masculino, 171 

oferecerem palestras sobre a violência doméstica, 172 

informando que o não cumprimento das leis geram multas para 173 

as empresas, que a assessoria técnica da SEPPOM está 174 

analisando onde as multas serão aplicadas , caso as leis 175 

sejam descumpridas. Mas sendo necessário a participação do 176 

CONSELHO para se posicionar e sugerir adequações e mudanças, 177 

conforme solicitado pela secretária da Seppom.  178 

A vice presidente Eusabeth Vasconcelos sugeriu que as 179 

conselheiras devam estudar a lei da criação do Fundo 180 

municipal dos direitos da mulher, pois poderá ajudar a 181 

entender onde as multas que se referem estas leis deverão 182 

ser aplicadas. 183 

A presidente Vanessa informou que a lei que criou o Fundo 184 

ajuda a entender mas é necessário estudar estas duas leis 185 
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junto com a assessoria técnica da SEPPOM, informando que o 186 

fundo da mulher já fora aprovado sua reativação. 187 

A conselheira Norma Aparecida lembrou que o conselho somente 188 

deu retorno sobre a lei que trata sobre o condomínio, que 189 

leu as duas leis e que as multas podem nem chegar caso as 190 

empresas cumpram com que está determinado e caso isso ocorra 191 

será muito positivo e propôs que tenha um momento especifico 192 

para tratar sobre estas leis, do fundo e das aplicações das 193 

multas. 194 

A conselheira Layla dos Santos sugeriu que além destas leis, 195 

o conselho poderia discutir outras leis que tratam sobre as 196 

lutas das mulheres como por exemplo a lei de importunação 197 

sexual. 198 

A vice presidente Eusabeth Vasconcelos informou que não foi 199 

informada quanto a criação do CNPJ para abertura da conta 200 

corrente para o fundo,a presidente Vanessa esclareceu que  201 

na reunião da mesa diretora foi informado que havia sido  202 

enviado para a Secretaria da Fazenda a solicitação para a 203 

criação do CNPJ do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 204 

que na ocasião estava vinculado ao CPF da secretária 205 

Gracimeri Gaviorno sendo necessário a atualização seguindo 206 

o que é determinado e que após seria aberto uma conta 207 

corrente especifica para o Fundo e que a SEPPOM não é 208 

ordenadora de despesas mas pode receber dinheiro do Fundo e 209 

solicitou que eu verificasse a data da reunião e informasse. 210 

A conselheira Norma Aparecida sugeriu que fosse marcada uma 211 

reunião extraordinária para o dia 10/02/2022, às 09 h, on-212 

line com um tópico para cada horário e que se deve dar um 213 
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retorno para os vereadores agradecendo quanto ao envio dos 214 

projetos das duas leis por se tratar de uma solicitação 215 

feita pelo conselho junto a câmara de vereadores. 216 

A presidente Vanessa esclareceu que os processos  das leis 217 

foram  enviados pela secretária ao conselho, que solicitou 218 

o posicionamento sobre essas Lei já publicadas. 219 

Não havendo mais nenhuma manifestação, a presidente Vanessa 220 

colocou para aprovação a proposta da reunião extraordinária 221 

e foi aprovada por unanimidade. 222 

Na sequência, a presidente Vanessa passou para os 223 

convites/informes: informa que a ADERES realizará uma feira 224 

com a participação da SEPPOM, que está prevista para os dias 225 

21/02 a 06/03/2022 e que o conselho terá um stand, mas que 226 

devido a COVID a feira poderá sofrer alterações nas datas,  227 

e que as conselheiras precisam participar deste evento. 228 

A conselheira Noemi Dandara informou que nos dias 28/01 e 229 

29/01/2022 será realizado a V Conferência de Promoção de 230 

Igualdade Racial de forma híbrida, presencial no CRAS de 231 

Laranjeiras e on-line para garantir a participação de todos. 232 

A conselheira Norma Aparecida informou que recebeu por email 233 

o Acordo de cooperação técnica entre o Estado e o município 234 

e solicitou que a Vanessa se manifestasse, a presidente 235 

Vanessa informou que a Seppom recebeu o Acordo e enviou para 236 

que o conselho divulgasse entre as conselheiras, que trata-237 

se de um Acordo assinado pelo governo e a prefeitura da 238 

Serra em 2020, menciona o Pacto Estadual pelo Enfrentamento 239 

à Violência contra as Mulheres, elaborado em 2011, 240 



 

 

 

 
 

 

Instituído pela Lei Federal 11.340 de Agosto de 2006. 

Criado pela Lei Municipal 2730 de Agosto de 2004 e alterado pela Lei Municipal 3971 de 2012. 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Serrana - COMMUS 

 

atualizado em 2019 e institucionalizado em 2020. Na cláusula 241 

segunda trata dos comprometimentos entre as partes, no item 242 

II letra b é sugerido a criação da câmara técnica municipal. 243 

A SEPPOM junto com a SEDIR está elaborando um esboço desta 244 

câmara nos moldes do Estado,  e solicita que as conselheiras 245 

enviem as sugestões sobre a camara técnica. Sobre as 246 

sugestões das atividades da secretaria junto com o COMMUS 247 

a presidente Vanessa solicita  que as conselheiras enviem 248 

para o Depoli - Departamento de Políticas Públicas para 249 

Mulheres, suas contribuições. 250 

Na sequência a presidente Vanessa informou que o evento do 251 

dia 10/12/21 - Ônibus Rosa  - TJES - 08:00hs às 16h no 252 

bairro Feu Rosa foi um sucesso, e teve a participação de 253 

vários departamentos das secretarias SEPPOM / SEDIR, 254 

TJES,OAB e o Conselho, e que uma nova ação  nos mesmos 255 

moldes está prevista para o mês 03/2022, que deverá ser no 256 

bairro Novo Horizonte e finalizou informando que a  diretora 257 

do DEPOLI (Beatriz Cunha) será convidada a  participar da 258 

próxima reunião  Ordinária do conselho.  259 

ENCAMINHAMENTOS: 260 

-Reenviar o email com as leis para as conselheiras; 261 

- Enviar por email para as conselheiras o calendário de  262 

reuniões ordinárias aprovado; 263 

- Verificar a data da reunião da mesa diretora onde foi 264 

informado sobre  criação do CNPJ do Fundo municipal dos 265 

direitos da mulher. 266 
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 A presidente Vanessa agradeceu a presença de todas e  dando 267 

encerramento a essa reunião, às doze horas . Eu Hozana 268 

Azevedo Rocha, secretária executiva do COMMUS redigi a 269 

presente Ata, que depois de apreciada e aprovada será 270 

assinada por mim e pela presidente. 271 

Serra ES, 27 de janeiro de 2022. 272 

 273 

Vanessa Santa Barbara Rodrigues 274 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 275 

Serrana. 276 

 277 

 278 

Hozana Azevedo Rocha 279 

Secretária Executiva 280 


