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Ata da Reunião Ordinária – 11/07/18

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, na sala B de reuniões do

Prédio Anexo, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada a rua São José,

às 18:45 em segunda chamada, ocorreu à reunião ordinária do Conselho Muni-

cipal da Mulher com a presença das conselheiras: Aldelize Henrique do Nas-

cimento da Silva, Aracy Lovadini, Mayra Kristina de C. Monteiro, Pâmela Cristina

dos S. Oliveira, Laura M. P. de Queiroz, Talita C. da Silva, Regina H. Machado

Santos, Ursula Graziela F. de Oliveira. Estiveram presentes as convidada Ana

Claudia de Almeida (CRAM), Ana Carolina (Marias de Luta) e Tainara. Justifica-

ram ausência as seguintes conselheiras: Cássia C. Tonin Del Tio e Tatiana

P. L. Bonini. A presidente deu início a reunião com a leitura da Ata da reunião

anterior e em seguida a leitura da Ata da Reunião com o Coordenador da Coor-

denadoria de Educação de Piracicaba, Professor Fábio Negreiros e seu assessor

Fábio Calore. Informes: o CMM realizará uma Roda de Conversa no evento Mo-

vimentação Cultural no Bairro Eldorado, no dia 28 de Julho. A coordenação des-

sa Roda de Conversa ficará á cargo dos coletivos feministas Marias de Luta e

das Promotoras Legais Populares, como parte da iniciativa do Conselho Munici-

pal da Mulher de trabalhar com as mulheres diretamente nos bairros; no dia 18

de julho, às 14 horas, no 3º andar do Centro Cívico acontecerá reunião do CO-

NEPIR. Pâmela e Aldelize irão representar o CMM apresentando proposta de

parceria de trabalho em conjunto. Encerrado os informes, a conselheira Regina

usou a palavra para mostrar desapontamento por ela e Liliane, membros do

Grupo de Trabalho sobre Educação, não serem citadas durante o Encontro havi-

do para as professoras da rede Municipal de Ensino. Laura pediu desculpas pelo

lapso. Mayra e Pâmela afirmaram que as informações passada às professoras

durante o Encontro não foram repassadas para as professoras que não estive-

ram no Encontro por estar em trabalho pedagógico. Falaram da importância da

Secretaria de Educação levar esses conhecimentos até elas por meio das que fi-
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zeram o curso. Regina fala sobre a dificuldade que algumas professoras têm

para tratar desse assunto, pois algumas estão passando por esse sofrimento.

Pâmela acrescenta que é preciso ser rápido nesse trabalho, pois as mulheres

estão sofrendo violência diàriamente. Regina se propôs falar com a Secretária e

encontrar solução para isso. Laura relatou o encontro havido com Professor Fá-

bio Negreiros para articular Encontro semelhante ao que houve com os profes-

sores da rede municipal, também para os professores da rede Estadual. O Pro-

fessor Fábio mostrou-se muito interessado e sugeriu o auditório da Prefeitura

como local para o Evento. Comprometeu colaborar com a doação das pastas.

Seu assessor após o recesso de Julho entrará em contato com Laura para tratar

dos detalhes do Evento. Sobre o Chamamento para contratação de vagas para

mulheres em situação de violência, houve várias falas e todas elas mostrando

descontentamento pela não participação no processo. Decidiu-se, portanto mar-

car um encontro com Secretária Eliete Nunes, da SEMDES, para esclarecimento

sobre todos os pontos do Chamamento. Sobre entrevista dada por Laura ao G1

houve questionamento  pela convidada Tainara. Na entrevista o G1 coloca o

Conselho como sendo responsável pelo Edital de Chamamento. Laura pediu a

Aldelize fazer uma errata sobre o assunto. Pâmela levanta a questão da repre-

sentatividade das conselheiras em Eventos e cita o caso recente do Evento do

CONEPIR na Câmara onde ela esteve presente porém, a pessoa citada foi Lau-

ra. Laura explicou a sistemática do cerimonial. É preciso se apresentar, assinar

a presença e a representatividade. A citação fica sempre a cargo do(a) cerimo-

nialista. Após, Laura informou que na próxima reunião ordinária será realizada

eleição da mesa diretora (Comissão Executiva) do CMM, agradeceu a presença

de todas e encerrou a reunião às 21 horas. 

Aracy Lovadini Laura Mª Pires de Queiroz
1ª Secretária Presidente
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