
 
 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 
dezessete horas na Rua Nossa Senhora da Paz, 38, sede da AAMS 
(Associação de Amparo a Mulher Sebastianense), realizou-se a 
sétima reunião ordinária do Conselho Municipal da Condição 
Feminina de São Sebastião na presença das conselheiras titulares: 
Clara Trench Martins, Elisabeth Chagas; Ellen Rocha; Maria Angélica 
Moura, Patrícia Chagas, Claudimá, Priscila Siqueira; Regina Célia 
Barbosa; Patty Saydel; Sandra Lourenço; Nayra Polyana e as 
conselheiras suplentes: Luciléia Rocha, Rosemar Cordeiro Barcelos; 
com a seguinte pauta: Troca de membros do Conselho; Prêmio 
Cláudia; Projeto Relógio da Violência e Adoção acelerada em São 
Sebastião e informes.  Iniciando a reunião a presidente fala do 
Projeto Relógio da Violência que é em conjunto com o Instituto Maria 
da Penha que contabiliza os casos de violência por hora através do 
acesso a um site. Em seguida a presidente fala sobre a troca de 
nomes das conselheiras titulares: Tania Sarack e Dinalva Tavares 
pelas conselheiras: Luciléia Rocha e Rosemar Barcelos, a troca foi 
realizada devido o falecimento da conselheira Tânia Sarak e a 
mudança de cidade da conselheira Dinalva Tavares. A presidente 
fala sobre denúncia recebida dos casos de adoção acelerada, 
explicando a problemática que algumas mães estão enfrentando, 
após o assunto formou-se uma comissão com as seguintes 
conselheiras: Patrícia, Clara, Elisabeth e Claudimá, que irão até o 
Ministério Público pedir informações. Em seguida a conselheira Maria 
Angélica leu a carta resposta do Ministério Público, sobre a 
solicitação referente ao seu facebook. Após a leitura foi pedido pela 
conselheira Priscila Siqueira que fosse encerrado este assunto que 
foi acatado pelas conselheiras. Em seguida passou-se para os 
informes: 1- Virada Sustentável São Sebastião/Ilhabela que ocorrerá 
de 06 a 08 de outubro entre os dois municípios e dentro da Virada 
terá rodas de conversas sobre relações de gênero; 2- Caminhada 
”Mulheres  Inovadoras” que será na cidade de Caraguatatuba, a 
presidente Elisabeth Chagas diz que irá pegar mais informações 
sobre esse evento e compartilhara com as demais conselheiras. 
Nesta Reunião justificaram a ausência as seguintes conselheiras: 
Anamary Araújo, Anne Faria, Camila Aquino, Dirceia Arruda, Helena 
Gomes, Maura Cristina Porpino,Suellen Júlio, e Vanessa Monteiro. 
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 18h15e 
lavrada a presente ata que vai assinada por mim e pelas presentes. 

 
 


