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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 05 DE MAIO DE 2022 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, na sala nobre de reuniões da 

Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Santos Dumont, 53 no Centro 

de Capão Bonito-SP, reuniram-se em sessão ordinária os membros do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher, estavam presentes na reunião: Primeira Dama, sra. 

Ana Luiza Marques Souto Dias, Secretário sr. Jaderson Braga, Vereadora sra. Camila 

Camargo, sra. Eliza Morita, sra. Melina Cravo, sra. Silvana Ramos, sra. Luciana Oliveira, 

sra. Michelle Mendes, sra. Samara Campos, sra. Camila Souza, sra. Marcia Moriy, sra. 

Erica Almeida, sra. Rafaela Guimarães, sra. Amanda Lustoza. A Secretária e Primeira 

Dama, sra. Ana Luiza inicia a reunião dando seus cumprimentos ao Conselho, 

felicitando a todas pela disposição em fazer parte de um movimento tão importante, 

faz um breve resumo das pautas, sendo: Composição da Mesa Diretora e o Calendário 

de Reuniões do Conselho; ela ainda explana um pouco de sua experiência nos 

conselhos em que fez parte, demonstra a grande importância destes, e ainda em uso 

de sua fala expõe as grandes dificuldades que se tem no município relacionado a 

mulheres em situações vulneráveis, exemplifica situações como desemprego, 

preconceito, violações de seus direitos, violência doméstica, entre outras situações 

que dificulta a vida das mulheres no município bem como de suas famílias, mas 

também expõe os esforços que o município vem fazendo para transformar essas 

realidades e para que a luta feminina possa ser compensada e as mulheres tenha seus 

direitos garantidos, diz estar confiante com os trabalhos que o Conselho da Mulher irá 

exercer no município, ajudando a fortalecer as boas políticas de direitos e fiscalizando 

as ações. O sr. Prefeito Dr. Júlio Fernando comparece à reunião e fazendo uso da 

palavra parabeniza a formação do Conselho, se diz estar confiante com o apoio deste, 

e aproveita para expor algumas boas ações que estão sendo articuladas pelo município 

como consultas gratuitas e fornecimento de óculos para crianças estudantes da rede 

pública, bem como a contratação de mais profissionais na área da saúde. Retomando a 

palavra a sra. Ana Luiza orienta o colegiado sobre várias questões e desafios que 

podem se deparar, ressalta ainda que o respeito e a democracia devem sempre 

prevalecer sobre qualquer dificuldade, e após isso se retira da reunião. Sr. Jaderson 

toma a palavra, agradece e parabeniza a todas que se dispuseram em formar este 

colegiado tão importante, e expõe os problemas que a Secretaria de Desenvolvimento 

Social vem enfrentando principalmente no combate a fome no município, destaca a 

luta diária das mulheres em situação de vulnerabilidade que sempre se expõem e 

muitas vezes são humilhadas para terem como alimentar seus filhos, diz ainda estar 

muito confiante que este Conselho irá somar muito e formar ótimas políticas públicas 
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de direitos. Em seguida dá se início a uma breve apresentação entre todas as 

Conselheiras e após forma-se as chapas para eleição da Mesa Diretora, a sra. Samara 

indica sua chapa e convida sra. Marcia para vice-presidência e a sra. Eliza para 

secretária, desta maneira a sra. Marcia aceita o convite, a sra. Eliza agradece o convite, 

mas se recusa porque diz ter interesse no cargo de Presidente, e aproveita convidar a 

sra. Michelle para Vice-presidente em sua chapa, e a sra. Melina para secretária do 

mesmo, e sendo assim ambas aceitam, e em seguida a sra. Samara convida a sra. 

Silvana para ocupar o cargo de secretária em sua chapa, mas a mesma recusa devido a 

demanda de seu trabalho, e assim a sra. Amanda aceita o convite. Forma-se as chapas 

eleitorais, sendo: Samara, Marcia e Amanda, e outra sendo: Eliza, Michelle e Melina, e 

após alguns certames, a chapa da Eliza vence com seis votos, contra quatro votos. Em 

seguida o colegiado delibera a respeito do calendário de reuniões do conselho, que 

unanimemente todos concordam em fazer todas as segundas quartas-feiras de cada 

mês. Nada mais havendo a declarar, a Presidente agradeceu a presença de todos, e 

assim encerrou-se a reunião. Segue a presente ATA, assinada por mim Diego Matos, 

_______________________, Secretário Executivo do Conselho e os demais presentes. 

Eliza Ayumi Morita ________________________________________________ 

Melina Laura Cravo _______________________________________________ 

Silvana Aparecida Ramos __________________________________________ 

Michelle Cristine Martins Mendes_____________________________________ 

Samara Barbosa de Campos________________________________________ 

Rafaela de C. Teixeira Guimarães _________________________________________ 

Camila Manoela de Souza _______________________________________________ 

Marcia M. de Oliveira Moriy _______________________________________________ 

Erica Alessandra de Almeida _____________________________________________ 

Amanda C. dos Santos Lustoza ___________________________________________ 

Jaderson Nogueira Braga ________________________________________________ 

 

 

 

 


