
Ata da reunião ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER. Aos quatro dias do 
mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, com início às 19 hs, primeira chamada e 
19h30m, segunda chamada, realizou-se no 1º andar, sala Centro de Qualificação 
Permanente da Prefeitura Municipal de Piracicaba, reunião ordinária do Conselho 
Municipal da Mulher, sendo os trabalhos dirigidos pela Sra. Daniela Altino, presidente 
do conselho, secretariada pela Sra. Manuela Guedes Santos, com as presenças das 
Conselheiras Sras. Roseli Aparecida Victorio Ferrari, Maria Sonia Faria, Eliana 
Aguilera, Janete Celi Soares Sanches, Maria Antonieta Sacchi Mendes, Kaline 
Ferrarezi da Silva, Nancy Thame, Iara Aparecida Rodrigues e Giuliana Elvira Iudice 
dos Santos. Com quórum para os trabalhos, iniciou-se a reunião colocondo-se em 
pauta a realização do dia da mulher. Acordou-se que as tarefas seriam divididas, 
ficando a Sra. Giuliana responsável pela verificação dos calendários/datas das 
festividades ligadas ao dia da mulher das entidades como Funjape, Ilumina e outros. 
Ficou pre estipulada a data de 09 de março de 2013, sábado, no período vespertino 
para realização do evento do dia da mulher do Conselho da Mulher. A sra. Kaline fica 
responsável pela verificação do local para realização do evento, pre estipulado como 
local a Estação da Paulista. As palestras serão viabilizadas pela Sra. Nancy Thame, 
que verificará a disponibilidade das palestrantes. A Sra. Manuela ficará responsável 
por viabilizar a apresentação do grupo de samba “Samba de Moringa”, assim como 
confeccionar o e-mail do Conselho. A abertura do evento será realizada pela Sra. 
Daniela Altino, ficando a cargo da Sra. Iara as lembranças a serem distribuídas. O 
lanche fica de responsabilidade das Sras. Iara e Eliana. Sonia responsável pela agua 
a ser servida no evento e Kaline responsável pelo material descartável. 

Por fim, fica consignado a convocação para reunião extraordinária a ser realizada no 
dia 18 de fevereiro de 2013, as 19:00 hs, no 3º andar da Prefeitura. 

Manifesto meu agradecimento pelas presenças e colaboração, encerrando os 
trabalhos às vinte horas e trinta minutos, Piracicaba aos quatro dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e treze, eu, Manuela Guedes Santos elaborei e escrevi a 
presente ata da reunião ordinária, estando de acordo, assinam a presente.  
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