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Ata da Reunião Ordinária – 18/04/18

Aos  dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 19:00 horas, na

Secretaria  do  Trabalho  e  Renda  -  SEMTRE,  iniciou-se  às  18h45  a  reunião

ordinária do Conselho Municipal da Mulher. Estiveram presentes: Mayra Kristina

de  Camargo  Monteiro,  Pâmela  Cristina  dos  S.  Oliveira,  Laura  Mª  Pires  de

Queiroz,  Terezinha  Altarugio,  Patrícia  Carla  Ferreira  Ladwig,  Aracy  Lovadini,

Talita Cristina da Silva, Regina Helena Machado Santos, Ângela Márcia Fossa,

Fabiana  do  Prado  Lima  Bonini,  Líliane Sartori.  Participaram  também:  Olívia

Pareícia  de  Brito,  Patrícia  Borges,  Vanessa  Augusto  e  as  estudantes  de

psicologia Júlia Marino Sanches, Jéssica Melloto e Juliana Mardegan. Justificou

ausência a conselheira Cássia Cristina Tonin Del Tio. A reunião foi presidida pela

conselheira Laura Queiroz, presidente deste Conselho, que inicialmente leu a

pauta da reunião que foi  prejudicada,  pois  as conselheiras  da secretaria  da

Educação as quais caberia a apresentação das atividades dessa Secretaria, não

puderam comparecer. Será agendada na próxima reunião. Passou-se então aos

informes: 1- Informa a substituição da conselheira da Secretaria Municicipal do

Trabalho e Renda - SEMTRE, Sra. Gelsa pela Sra. Fabíola Pousa; e da Secretaria

Municipal de Saúde, da Sra. Karen Nalim pela Sra. Tatiana Bonini. 2 - Informou

sobre  a  reunião  com  Dr.  Pedro  Melo  Secretário  Municipal  da  Saúde,  cujo

relatório segue anexo a este. 3-Informou que no dia 2 de Maio das 14 às 16

horas acontecerá a reunião do Fórum Permanente de Emprendedorismo. 4 - A

Rede  de  Atendimento  a  Mulher  terá  o  2º  encontro  no  dia  24  de  abril,  no

segundo andar do anexo da Câmara de Vereadores, com início às 10 horas e

termino às 12 horas, com apresentação dos serviços prestados pela SEMDES.

Laura  esclarece  que  o  GT  da  Rede  de  Atendimento  e  Proteção  á  Mulher  é

formado  por  todas  as  Instituições  e  Movimentos  que  prestam  algum

atendimento  a  Mulher:  Delegacia  de  Defesa  da  Mulher  –  DDM;  Defensoria
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Pública; Ministério  Público; Secretaria  De Desenvolvimento Social  –  SEMDES

(Centro de Referência da Mulher – CRAM, Centro de Referência Especializado de

Assistência Social – CREAS, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS);

Secretaria Municipal de Saúde; Guarda Civil Municipal/Patrulha Maria da Penha

e;  Poder  Judiciário  (Fórum de Piracicaba  -  Técnicas  de  Assistência  Social  e

Psicólogas).  A  Rede  de  Atendimento  tem  por  finalidade  possibilitar  um

entrosamento entre esses serviços para um melhor atendimento ás Mulheres.

Com base em todas  as  informações  apresentadas  elaborar  uma Cartilha  de

forma a facilitar para as mulheres buscar o atendimento pretendido. 5 - Laura

informou  sobre  a  reunião  com  a  Comandante  Lucineide  sobre  o  problema

levantado  na  reunião  anterior  pela  conselheira  Cássia  cujo  relatório  segue

anexado. 6 - Informou sobre a reunião de entrosamento dos trabalhos com o

Centro POP, SEAS e CONSULTÓRIO DE RUA. 7 - Comunica que o Site continua

necessitando de alguma conselheira que possa mante-lo atualizado. 8- Pámela

informa a reunião do Grupo de Estudos sobre “Mulheres em Movimento” que

acontecerá  no  SESC dia  26  às  19h30.  Após  o  término  dos  informes  Laura

lembrou  as  conselheiras  que  está  acontecendo  nos  bairros  reuniões  do

Orçamento Participativo e lembrou a necessidade de se colocar no Orçamento a

Casa Dia. Olívia que é coordenadora do Orçamento Participativo lembrou que as

reuniões tiverem início no mês de Março , mas abriu a possibilidade de ainda

atender algumas reivindicações mesmo após a reunião do Bairro, desde que

enviadas a ela com urgência. Laura lembrou às conselheiras que dois grupos

temáticos  estão  pouco  atuantes:  Trabalho  e  Educação.  Pediu  a  Mayra  para

coordenar o da Educação e convidou também Olivia, Talita e Patrícia Borges

para fazerem parte do mesmo. Após, Laura lembrou que na penúltima reunião

com o Secretário da Saúde, este autorizou as conselheiras da Secretaria da

Saúde  a  usarem o  Pequeno  Expediente  da  Câmara  para  informar  sobre  as
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funções do CESM e CASAP, pois são serviços pouco conhecidos, porém de muita

importância para a população. Pâmela pede a palavra e fala da dificuldade dos

pacientes encaminhados para procedimentos de saúde em Limeira e solicita que

as orientações do endereço constem do encaminhamento. As conselheiras da

Saúde tomarão essa providência e acrescentaram que com o entrosamento com

o Projeto Ilumina e com o Prontuário Eletrônico o problema do acúmulo de

mamografias ficará atenuado. Laura propôs agendar reunião com Dra. Adriana

Brasil do Projeto Ilumina. Continuando a reunião Laura fala da importância dos

trabalhos do Conselho Municipal da Mulher nos Bairros e informou que já estão

sendo iniciados no bairro Jardim Oriente e no bairro Eldorado. Mayra mostrou

interesse que esse trabalho chegue até sua região que considera muito carente.

Pâmela informa que na Favela Frederico já está iniciando com encontros no

Centro Comunitário Bosque dos Lenheiros. Laura informa que Matheus e sua

equipe se ofereceram para dar nos bairros o Treinamento denominado “Fast

Food  na  Política”  e  também a  senhora  Tiê  se  oferece  para  fazer  Roda  de

Conversa de orientações á gestantes. No final da reunião Pámela pede a palavra

e diz que o Conselho precisa começar a pensar além da Violência Física sofrida

pelas mulheres, também na Violência Psicológica da qual muitas mulheres são

vítimas  caladas.  Após  Laura  agradeceu  a  presença  de  todas  e  encerrou  a

reunião às 21 horas.

Aracy Lovadini Laura Mª Pires de Queiroz
Secretaria Presidente

Rua Cap. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazareth - Piracicaba/SP
10º Andar - Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico

Fone: (19) 3403-1056 -  Whatsapp: (19) 9.9994-3429
E-mail: conselhomulher.piracicaba@gmail.com

mailto:Conselhomulher.piracicaba@gmail.com
http://siave.camarapiracicaba.sp.gov.br/alteracoesleg.asp?tiponorma=1&numero=07235

