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

Memória da Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Mulher

Dia 13/03/2018

Início da Reunião, em segunda chamada às 18h45.

Presenças: Laura Queiroz, Leila Motta, Cássia Del Tio, Aracy Lovadini, Pâmela

Oliveira, Mayra Monteiro, Maria Conceição Moreira, Graziela Tozin, Valéria Capis,

Talita C. Silva, Silvana. Convidadas: Josefa Maria Jesus de Moraes (Movimento

de Mulheres do bairro Eldorado) e Débora Cristiane A. Moreira. Abertura pela

Presidente que após cumprimentar as presentes, fez a leitura da Memória da

reunião anterior.

Relatos
A presidente Laura relata a programação da SEMANA DA MULHER onde

falou sobre a “REDE DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO À MULHER” e lamentou a

pouca participação das Conselheiras durante toda Semana e,  sobretudo nos

dias  sob  responsabilidade  do  Conselho.  Solicita  maior  empenho  das

Conselheiras  em  participar  de  Eventos  sobre  a  Mulher.  Relata  também  ter

participado no dia 09/03 de RODA DE CONVERSA SUPRAPARTIDÁRIA “MULHER

NA POLITICA”.

Informa, ainda, que ela e a conselheira Pâmela estiveram em reunião com

a Secretária de Desenvolvimento Social, Sr ª Eliete, para tratar da Casa Abrigo

ou compra de vagas em Casas próximas de Piracicaba e sobre o preenchimento

da ficha de Notificação Compulsória dos casos de violência contra a mulher.

Referente  ao  abrigamento  de  mulheres  vítimas  de  violência  doméstica  a

secretária fará visita às Casas Abrigos das cidades no entorno de Piracicaba

para conhecer e verificar quais delas cumprem as Normativas da Assistência

Social. Sobre a notificação Compulsória foi taxativa ao dizer que não o fará,

considerando a sobrecarga de trabalho dos profissionais da SEMDES, uma vez

que muitos se aposentaram e outros estão em vias de se aposentar, sem que
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tenha perspectiva de preenchimento dessas vagas a curto prazo. Acrescentou

que só fará a notificação compulsória se for obrigada.

A conselheira Savana, justificando esta posição da SEMDES fala do da

importância do sigilo do usuário, fator extremamente necessário para manter

um vínculo de confiança com o mesmo. Pâmela discorda dizendo que todas as

profissões  têm  por  obrigação  manter  sigilo  sobre  os  assuntos  ditos  pelos

usuários  e  que no  caso  da  Notificação  Compulsória  não se  usa o  nome da

pessoa agredida, mas sim o fato ocorrido para que se possa manter o Banco de

Dados atualizado e assim propor Políticas adequadas para as Mulheres.

A  Secretária  de  Educação  considera  que  não  ocorrem  eventos  dessa

natureza nessa Secretaria.

A  conselheira  Cássia  fala  do  relato  de  mulheres  que  estão  sendo

estimuladas a dispensar a medida protetiva após responderem aos membros da

Patrulha  Maria  da  Penha  que  não  estão  sendo  importunadas  pelos  seus

agressores. Acrescentam que dessa maneira ajudarão a Patrulha que conta com

pouco efetivo e que tem demandas mais urgentes para atender.

Encaminhamentos

Quanto à fala da secretária Eliete Nunes, Pâmela sugeriu um Projeto de

Lei que obrigue todas as secretarias a preencherem a Notificação Compulsória

para que tenhamos os elementos necessários para abastecer o Banco de Dados.

Proposta aceita por todas. Laura estará com as vereadoras levando esse pedido

do CMM.

Referente a situação apresentada sobre o procedimento da Patrulha Maria

da Penha decidiu-se falar com a Comandante Lucineide, pedindo providências a

respeito.  Leila  sugere  uma  ação  junto  ao  órgão  competente  para  que  se

abasteça  a  Patrulha  com mais  viaturas  e  mais  pessoal.  Aceita  a  proposta.

Pâmela lembrou que o Presidente da República destinou verba de 10 milhões de
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reais  para  a  Segurança  Pública  e  sugere  verificar  se  parte  dela  poderá  ser

aplicada em programas de Atenção às Mulheres.

Realizar  visita  a  Secretária  de  Educação  para  esclarecê-la  sobre  a

importância do preenchimento da Notificação mostrando que as crianças que

presenciam agressões  em casa  sofrem agressão  psicológica,  portanto  essas

mães e essas crianças são objeto de preocupação do CMM .

Comissões Temáticas

Laura comunica que algumas Comissões ainda não iniciaram as reuniões.

Solicita que a partir do mês de Abril todas estejam organizadas.

A conselheira Pâmela diz que o Plano de Trabalho referente à comissão de

saúde, da qual faz parte, está na fase final de elaboração só faltando concluir o

texto.

A  conselheira  Mayra  esclarece  que  está  enfrentando  dificuldade  para

participar da Comissão Temática da Educação por problemas de saúde de sua

mãe que se encontra sob sua responsabilidade e pede para ser substituída.

Falou  também  da  Feira  de  Economia  Solidária  da  Região  Oeste  e  das

dificuldades  encontradas  na  divulgação  pela  falta  de  internet  na  Região  e

principalmente  pelos  valores  cobrados  pelas  operadoras  para  ter  acesso  ao

serviço

INFORMES

Laura comunica a eleição do FOPEC para preenchimento da vaga de Presidente.

Pâmela  comunica  que  por  problema  de  tempo  não  poderá  continuar

abastecendo o Site do Conselho. Sugere que seja indicada outra conselheira.

Laura  comunica  que  a  Conselheira  Karen  da  Secretaria  da  Saúde  será

substituída.

Graziela convida as Conselheiras para palestra que acontecerá no UBS do

Bairro Jupiá, dia 20/03 às 14 horas com a psicóloga Maria Gabriela.
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O SINDIBAN exibirá o curta metragem “Quem Matou Eloá” no dia 14 de

março a partir das 19:30 hs seguido de debate e roda de conversa.

A presidente Laura informa que começaremos as reuniões nos bairros,

permanecendo as ordinárias no mesmo local. A conselheira Valéria sugere que

as extraordinárias sejam realizadas nas UBS dos bairros designados. Proposta

aceita.  Foi  solicitado  as  conselheiras  para  que  realizem  levantamento  dos

bairros onde deverão ser realizadas tais reuniões. A conselheira Pâmela pede

que a linguagem usada pelas conselheiras nestes encontros seja popular e ao

alcance da compreensão à população dos bairros. A vice-presidente Leila

sugere que se aproveite para distribuir material do Conselho aos presentes.

O encerramento da reunião deu-se as 20h40.

Aracy Lovadini Laura Mª Pires de Queiroz
1ª Secretaria Presidente
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