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ATA Nº 11. Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniram-se em reunião 
extraordinária de forma forma virtual, as dezesseis horas, as conselheiras governamentais do 
conselho municipal dos direitos da mulher: Loisleyne Rocha, Divanir Miranda, Gabriela Martins, 
Kathia Cordeiro, Yana Kossemba, Jacqueline do Nascimento; as conselheiras não governamentais: 
Alyne Cunha, Cleusa Ferreira, Rossany Zappe, Sônia Regina, Rosangela Rodrigues, Joseslaine, e 
a convidada Bernardete Laciuk. A presidente Alyne deu início a reunião com a primeira pauta: 
votação para a nova vice-presidência, sendo candidatas Rosangela da AMPEC e Conceição 
da ACOMÇÚ. A primeira a votar foi a conselheira Rossany que falou da importância da paricipação, 
envolvimento e engajamento de todas as participantes pois o cargo de presidente e vice-presidente 
servem para nos representar e não podemos deixar somente ao encargo dessas duas pessoas a 
realização de todas as atividades do nosso conselho, sendo assim enfatizou a necessidade do 
engajamento do grupo. Em seguida, votou na Rosangela. A Conselheira Yana disse que Dona 
Conceição é uma figura muito importante e um exemplo para nós mulheres, sempre participativa 
mas sabe que ela talvez tenha dificuldades para estar presente nos encontros do conselho. Em 
relação a Rosangela, diz que esta é uma mulher de luta e pode somar muito, por isso vota na 
Rosangela. Cleusa concorda com Yana e também vota na Rosângela. Cleusa explica que a bateria 
do seu celular irá acabar e por isso terá que sair da reunião. Alyne então pede pra que ela se 
manifeste no grupo do WhatsApp quando a sua preferência na logo, pois ainda será votada na 
reunião. Alyne retoma a votação da vice-presidência, chamando a próxima conselheira a votar. Iva 
vota na Rosângela. Em seguida a conselheira Kathia também vota na Rosângela. As próximas a 
votar, Jacqueline e Sônia também votam na Rosângela. Sônia destaca que Rosangela é uma 
pessoa que está sempre em campo e que o conselho precisa de pessoas assim. A presidente Alyne 
pergunta se faltou alguma entidade para votar e Kathia diz que foram todas. Alyne relata que 
conversou com Dona Conceição e realmente ela tem uma dficuldade de estar presente nas reuniões 
e que para fazer o trabalho que o conselho deve realizar, é preciso essa participação. Disse também 
que Donca Conceição está disponível para abraçar o trabalho da mesma forma. Alyne diz então 
que por unanimidade foi eleita como vice-presidente a conselheira Rosângela e agradece a  todos 
pela presença e votação.   Rosângela agradece a todos pela confiancça nela e se coloca a 
disposição para ajudar. A convidada Bernardeti pede a palavra para falar que no dia primeiro de 
outubro terá um evento e que será muito importante a participação do conselho. Alyne pergunta da 
programação do evento para Kathia. Esta explica que será as quatorze horas no Centro de 
Capacitação onde estarão presentes o pessoal da patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e que 
profissionais do município também farão duas falas, inclusive uma sobre a rede de proteção, e 
depois terá um cofee break. Alyne dá continuidade com a segunda pauta e pergunta o que todas 
acham de colocar as sugestões de logo no WhatsApp e as conselheiras irem manifestando o voto 
com a logo. Todas concordam e Alyne procedeu com a votação. As conselheiras Kathia, Rosangela, 
Sônia e Cleusa votaram na logo que contém braços se unindo. E Yana, Rossany, Alyne, Jacqueline 
e Miranda votam na logo amarela com o rosto com flores. Então com cinco votos, a logo escolhida 
foi a amarela, do rosto com as flores. Alyne pergunta se alguém tem alguma consideração. Avisa 
que o conselho já está com um e-mail insitucional. Kathia perguntou quem criou a logo e Alyne diz 
que foi o pessoal do turismo. Kathia parabenizou a criatividade. Sobre a criação da redes sociais, 
Lois pediu a logo para fazer as redes sociais e Alyne disse que seria legal já ter as redes sociais 
pra divulgar o evento de amanhã. Kathia pediu também pra todos ajudarem a divulgar o evento. 
Alyne diz que espera ver todas lá e agradece pela boa participação de todas na reunião. Sem mais 
a tratar, eu Kathia Salomão de Souza Cordeiro, secretária do conselho,  lavrei a presente ata.  
 
 
 
 
 
 



  

 
  
 


