Ata da IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres
Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, com início às oito
horas, nas dependências do Armazém da Cultura "Maria Dirce Camargo", na
Estação da Paulista, sito avenida Doutor Paulo de Morais, nº 1.682, bairro
Paulista, Piracicaba - SP, realizou-se a IV Conferência Municipal de Políticas
para as Mulheres, com o tema "Mais direitos, participação e poder para as
mulheres". Esta Conferência contou com a presença de representantes da
sociedade civil, conselheiras municipais da mulher e representantes das
organizações governamentais e não governamentais inscritos como delegadas
ou convidados, conforme lista de presença. A IV Conferência iniciou-se com
credenciamento das participantes das 08:00 às 09:00 horas, e durante o
credenciamento contamos com a apresentação cultural de Alexandra Souza.
Para abertura oficial da IV Conferência o mestre de cerimônias Tarcísio
Chiarinelli compôs a mesa com as seguintes autoridades: Dr. Gabriel Ferrato,
prefeito de Piracicaba; Sra. Silva Veríssimo, Conselho Nacional de Políticas
para as Mulheres; Sra. Eliete Nunes, Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social e presidente da 4ª Conferência; Sra. Rosangela Camolesi, Secretária
Municipal da Ação Cultural; Sr. José Antonio de Godoy, Secretário Municipal
de Governo; Sr. Pedro Motoitiro Kawai, vereador e representando a Câmara de
Vereadores de Piracicaba, Thais Progete, presidente do Conselho Municipal da
Mulher; Sra. Nancy Thame, representando Comissão Organizadora da
Conferência Estadual de São Paulo e Claudia Renata Novolette, presidente da
Comissão Organizadora da 4ª Conferência Municipal de Políticas para as
Mulheres.Após a composição da mesa, os presentes se pronunciaram, e o
destaque ficou por conta do anúncio do Prefeito Gabriel Ferrato, de que está
autorizado a instalação do Centro de Referência às mulheres vítimas de
violência, o que foi muito bem recepcionado pelas presentes. A Presidente da
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Conferência declarou aberto os trabalhos da IV Conferência Municipal de
Políticas para as Mulheres, seguindo com a execução do Hino Nacional. Na
sequência, foi lido e aprovado o Regimento Interno, com destaque quanto a
indicação do Poder Público somente poder referendar funcionárias ou agentes
públicos presentes, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
proferida a palestra " A mulher no mundo contemporâneo: uma discussão
sobre visibilidade, reconhecimento e empoderamento." com Dra. Marilda
Soares, Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, Mestre
em História Social pela Universidade de São Paulo, Licenciada em História
pela em 1993), Bacharel em História pela USP em 1990 e Licenciada em
Pedagogia pela Universidade Nove de Julho em 2012. Estágio de
Pósdoutorado em andamento pela Faculdade de Educação da USP. Em
seguida, aconteceu um intervalo para a refeição e nova apresentação cultural
com Alexandra Souza. Retomando os trabalhos, foram todas convidadas pela
coordenação da comissão organizadora a iniciar os trabalhos em grupos,
sendo divididos em quatro eixos de discussão: I – Contribuição dos conselhos
dos direitos da mulher e dos movimentos feministas e de mulheres para a
efetivação da igualdade de direitos e oportunidade para as mulheres em sua
diversidade e especificidade: avanços e desafios; II – Estruturas institucionais e
políticas públicas desenvolvidas para as mulheres nos âmbitos municipal,
estadual e federal: avanços e desafios; III – Sistema Político com participação
das mulheres e igualdade: recomendações; IV – Sistema nacional de políticas
para as mulheres: subsídios e recomendações. Cada grupo encaminhou-se
para uma sala no local, que dispunha de flipchart e notebook, e receberam
uma pasta contendo o resumo de cada eixo. Tendo cada grupo escolhido um
Coordenador e um Relator e sendo orientados por membros da Comissão
Organizadora da IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres,
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iniciou-se os trabalhos. Nos grupos de trabalho foram discutidos os principais
avanços, recomendações e novas propostas para o município, para o Estado e
para a União. O trabalho em grupos encerrou-se para um intervalo para o
lanche da tarde e para que a Comissão de Relatoria pudesse sistematizar as
propostas para a plenária de votação. Enquanto aguardavam a sistematização,
houve apresentação da esquete teatral "A cada 15 segundos... Maria viva", e
foram ovacionados em pé. A plenária reiniciou-se às 15:30 (quinze horas e
trinta minutos) com a coordenação da presidente do Conselho da Mulher Thais
Progete e Claudia Renata Novolette presidente da Comissão Organizadora,
que iniciaram a apresentação das proposituras e deliberações resultantes dos
trabalhos em grupos. Foi chamado na sequência, o coordenador e relator de
cada grupo de trabalho, para facilitar a apresentação de cada eixo discutido,
tendo sido colocada uma a uma em votação para a Plenária e sendo o
resultado conforme anexo. Apresentou-se também as moções ao Prefeito
Gabriel Ferrato e ao presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, para
que encaminhem para aprovação da Câmara de Vereadores o Plano Municipal
de Educação na íntegra, conforme já aprovado democraticamente na IV
Conferência Municipal de Educação. Plano que valoriza e respeita a
diversidade, com ações que contribuirão na desconstrução de estigmas e
preconceitos ligados à gênero, identidade de gênero e diversidade sexual.
Tema tão caros para ações de garantia da isonomia de direitos, que terão
avanços significativos com reflexos no combate à violência às mulheres e a
lesbifobia, homofobia e transfobia, algo que só será possível pelos processos
educacionais de nossa sociedade. Ambas moções aprovadas por ampla
maioria das presentes na plenária. A seguir foi realizada a eleição das
candidatas à delegadas da sociedade civil para a Conferência Estadual de São
Paulo, tendo sido eleitas titulares pela plenária as seguintes delegadas: Roseli
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Aparecida Victorio Ferrari, como mulher idosa; Telma Aparecida da Silva
Barros, como mulher de matrizes africanas; Emanuela Oliveira Granja, como
mulher jovem; Luciana Ferreira da Cunha Cândido, como mulher do campo e
ainda Claudia Renata Novolette, com 20 votos; Sonia Regina Marinho de
Passos, com 16 votos; Denize Junqueira de Lima, com 11 votos; Mariene
Souza Silva Galvão, com 4 votos; Ina Mara Nogueira, com 3 votos; Sônia Luzia
Gonsalves, com 0 votos. Antes que se iniciasse a escolha das suplentes,
alguém no plenário manifestou a impossibilidade da eleição de Claudia Renata
Novolette e Sonia Regina Marinho de Passos pela sociedade civil, uma vez
que as mesmas eram também vinculadas ao Poder Legislativo. Verificada a
ficha de inscrição das mesmas, e em conformidade com às exigências para
participação enquanto sociedade civil, feitas às devidas defesas de ambas, a
presidente da Conferência, Sra. Eliete Nunes, considerou as duas mais
votadas como desistentes para dar continuidade as escolhas. Ficando então a
seguinte composição para titulares: Denize Junqueira de Lima, com 11 votos;
Mariene Souza Silva Galvão, com 4 votos; Ina Mara Nogueira, com 3 votos;
Sônia Luzia Gonsalves, com 0 votos. Como não havia número de inscritas para
preencher todas as 8 vagas da suplência, a presidente da Conferência não
colocou em votação a escolha das suplentes, considerando que todas às
inscritas já teriam sua vaga garantida, ficando apenas respeitada a escolha por
segmentos, sendo a seguinte composição para a suplência: Maria Bombo
D'Amico, mulher idosa; Eliana da Penha Silveira, mulher de matriz africana;
Maria Luiza Freitas Marques do Nascimento, mulher jovem; Rosemeire da
Silva Serra, mulher do campo e Sonia M B Carreiro, Ana Lúcia de Oliveira,
Penéloti L H Chirelli, Thais Aparecida Progete. Após a conclusão das escolhas,
a Comissão Organizadora decidiu consultar a Comissão Executiva da 4ª
Conferência Nacional de Políticas para às Mulheres, pois não tinham
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condições técnicas, nem a informação necessária para esclarecer se as
respectivas candidatas mais eleitas poderiam permanecer ou não como as
escolhidas pela plenária, embora a presidente da Conferência tenha decidido
sozinha por tal impugnação. A Comissão Organizadora decidiu seguir o
Regimento Interno aprovado e em casos de omissão ou dúvidas, compete ao
mesmo resolver, ficando decidido que será válida a primeira votação, portanto,
as delegadas eleitas para a 4ª Conferência Estadual são as seguintes:
TITULARES - Roseli Aparecida Victorio Ferrari, como mulher idosa; Telma
Aparecida da Silva Barros, como mulher de matrizes africanas; Emanuela
Oliveira Granja, como mulher jovem; Luciana Ferreira da Cunha Cândido,
como mulher do campo e ainda Claudia Renata Novolette; Sonia Regina
Marinho de Passos; Denize Junqueira de Lima; Mariene Souza Silva Galvão.
SUPLENTES - Maria Bombo D'Amico, mulher idosa; Eliana da Penha Silveira,
mulher de matriz africana; Maria Luiza Freitas Marques do Nascimento, mulher
jovem; Rosemeire da Silva Serra, mulher do campo e Ina Mara Nogueira;
Sônia Luzia Gonsalves; Sonia Maria Bueno Carreiro e Ana Lúcia de Oliveira.
Ao final, a Presidente da Comissão Organizadora agradeceu a todos os
presentes que contribuíram para a realização da IV Conferência Municipal de
Políticas para as Mulheres de Piracicaba e anunciou o encerramento da
mesma. Nada mais havendo a tratar eu, Claudia Renata Novolette e
Rosângela Maria Rizzolo Camolese, lavramos a presente ata que segue
assinada por nós e demais membros da Comissão Organizadora da IV
Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Piracicaba. Piracicaba,
15 de agosto de 2015.

Claudia Renata Novolette

Rosângela Maria Rizzolo Camolese

Comissão Organizadora

Comissão Organizadora
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Sônia Luzia Gonsalves

Aldelize Henrique do Nascimento da Silva

Comissão Organizadora

Comissão Organizadora

Lucia Cristina Maciel

Solange Prado Castel

Comissão Organizadora

Comissão Organizadora

Vilma Cristina Romano

Maria Della Villa

Comissão Organizadora

Comissão Organizadora

Marilda Aparecida Soares

Sonia Regina Marinho de Passos

Comissão Organizadora

Comissão Organizadora

Roseli Aparecida Vitório Ferrari
Comissão Organizadora
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