
Conselho Municipal da Mulher
Lei Municipal Nº 7.235, de 14 de Dezembro de 2011

Ata da Reunião Ordinária – 12/09/18

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 18:45 horas, em
segunda chamada estiveram reunidas na sala de reunião do prédio anexo da
Câmara  de  Vereadores  de  Piracicaba  as  conselheiras  Mayra  K.C.Monteiro,
Pâmela Cristina dos S. Oliveira, Laura M.P.de Queiroz, Graziela G. Tozin, Patricia
Carla F. Ladwig, Regina Helena M. Santos, Tatiana do P. L. Bonini, Úrsula G.
Fontoura de Oliveira, Fabiola Pousa e Cássia T. Del Tio. Justificaram a ausência:
Valéria Capis, Liliane Colina, Leila Motta, Terezinha Altarugio, Aracy Lovadini,
Aldelize  do  Nascimento,  Janete  Sanches,  Cristiane Mathias,  Maria  Conceição
Moreira  e  Talita  Silva.  A  presidente  Laura  abriu  a  reunião  com informes  a
respeito do convite referente programação de atividades sob responsabilidade
da Secretaria Municipal de Saúde e outros parceiros a respeito do Setembro
Amarelo que trata a respeito da prevenção ao suicídio. Teve a palavra, também,
a conselheira Fabíola Pousa informando sobre a programação da “Semana de
Luta da Pessoa com Deficiência”  a  ser realizada no período de 17 a 22 de
setembro; foi distribuído um folheto a todos presentes; a conselheira Graziela
Tozin, que também faz parte do CONDEF juntamente com a conselheira Fabíola,
reforçou  o  convite  e  solicitou  apoio  na  divulgação  deste  evento  e,
especialmente, da atividade a ser realizada no dia 19 de setembro denominado
“Café Sensorial”  que contará com a presença de membros da Secretaria de
Estado da Pessoa com Deficiência.  Em seguida a presidente Laura passou a
todas  sobre  o  motivo  do  cancelamento  do  II  Encontro  Suprapartidário  de
Mulheres,  que  seria  realizado  no  SESC sob  a  coordenação  do  CMM,  devido
problemas particulares da palestrante Profª. Drª. Mônica Sodré. Em seguida a
conselheira  Pâmela  informa  da  realização  do  evento  “Conversando  sobre
Assédio nas Escolas e Universidades”, a ser realizado no próximo sábado, dia
15/09/18, ás 14h00, no Sindicato das Domésticas, organizado pelas Promotoras
Legais  Populares  a  partir  de  denúncias  recebidas  de  alunas  de  diversas
instituições de ensino do município de Piracicaba. Pede a parceria do Conselho
Municipal da Mulher com o coletivo feminista para realizar uma ação no próximo
dia 29 de setembro, sobre essa mesma temática, com as coordenações das
instituições  de  ensino  médio,  técnico  e  faculdades.  Embora  não  houvesse
quórum para votação todas as conselheiras presentes concordaram a respeito
da participação do CMM junto com as Marias de Luta. Laura solicita que seja
enviado  ao  CMM,  por  e-mail,  todos  os  detalhes  sobre  o  referido  evento  e,
havendo a necessidade de oficios à Câmara de Vereadores (local) o Conselho os
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fará.  Dando  sequência  à  pauta  Laura  informa  a  respeito  da  solicitação  de
palestra  para  o  Grupo  de  Gestantes  do  CRAB  Piracicamirim.  Foi  realizado
contato  com  a  advogada  Marcela  Bragaia,  do  coletivo  Promotoras  Legais
Populares, que palestrará sobre “Os Direitos das Mulheres Gestantes”, no dia
27/09/18, ás 14h00, no CRAB Piracicamirim. Outro informe foi a respeito da
participação  da  conselheira  Tatiana  Bonini,  representante  da  Secretaria
Municipal de Saúde, no curso promovido pelas PLP’s onde apresentou sobre o
tema SUS E PAIF.  A  seguir  dando sequência  à  ordem do dia  a  conselheira
Pâmela fez apresentação “Gênero, Identidade de Gênero e Orientação Sexual
pra quem?”. Iniciou com uma dinâmica a fim de determinar a partir  de um
desenho o que seria e onde ficaria a questão: “sexo, sexualidade, identidade de
gênero e gênero. Depois que cada uma fez a sua explanação a respeito de seu
próprio desenho, Pâmela iniciou com a apresentação em  slides esmiuçando as
diferenças,  particularidades  e  conceitos  dos  termos  apresentados.  Ainda  foi
abordado sobre a grande importância de se discutir a questão do machismo
como fator de fortalececimento do patriarcado em nossa sociedade. Finalizada a
apresentação Laura agradeceu a conselheira Pâmela pela apresentação e pediu
a ela que fosse relatado a todas a respeito da reunião realizada no IPLAP com o
objetivo de solicitar um levantamento de dados refente a violência contra a
mulher no município; foi pedido um levantamento de custos e o responsável
pela pasta, Sr. Arthur, disse haver possibilidade da pesquisa ser realizada com
recursos  disponíveis  no  Instituto  de  Pesquisa.  Ainda  sobre  a  questão  de
recursos para ações de enfrentamento à violência contra a mulher, a presidente
relata que ainda não obtivemos retorno do ofício encaminhado à Secretaria de
Desenvolvimento Social, Sra. Eliete Nunes, a respeito do valor remanescente de
200 mil  reais destinados a esse fim. Pensa ser necessário entrar com outro
ofício usando a Lei da Transparência onde há prazo de 15 dias para resposta. O
Conselho vai sugerir o uso deste recurso financeiro para o ano que vem com o
fortalecimento do CRAM.  A presidente deu por encerrada a reunião.

Cássia Del Tio Laura Mª Pires de Queiroz
1ª Secretária Presidente
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