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Ata da Reunião Dia 12/06/2019

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 18:45 horas, em segunda chamada, estiveram

reunidas  na  sala  de  reunião  do  prédio  anexo  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Piracicaba  as

Conselheiras citadas no final desta ata para a última reunião ordinária do Conselho Municipal da Mulher –

gestão 2017-2019. Justificaram ausência as conselheiras: Aldelize Nascimento, Maria Conceição Moreira e

Tatiana Bonini.  A presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, lamentando a falta de

quorum,  porém uma vez que não havia  pauta  com necessidade de votação,  deu andamento à reunião

solicitando que a Comissão Eleitoral  colocasse a situação das inscrições para a eleição dos membros da

sociedade civil marcada para o próximo dia 29 de junho no período da manhã. A presidente da comissão

elencou  o  árduo  trabalho  na  análise  das  documentações  recebidas  e  que  há  12  candidatas  inscritas,

salientando que não houve indeferimentos neste quesito. Já em relação às(aos) delegadas(os) inscritas(os)

houve 2(dois) indeferimentos por estar em desacordo com o edital e desta forma o número de inscrições é

de 48 delegadas(os). Houve apenas um mal entendido em questão ao ofício de indicação da Casa do Hip

Hop, e a Comissão Eleitoral entendeu que não havia erro; apenas ficou confuso o texto que ao mesmo tempo

colocava os nomes das candidatas à conselheiras e também o nome da delegada, sem entretanto citá-la

desta forma e então solicitamos refazer o ofício e entregar até a próxima sexta-feira, dia 14 de junho; quando

a Comissão se reunirá para finalizar as documentações para a Eleição. Em seguida a presidente Laura deu

continuidade à reunião informando sobre a aprovação na Câmara Municipal do Projeto de Lei sobre a criação

da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher e que falta apenas a Sanção do Prefeito. Também coloca as

ações que a atual gestão realizou; o que faltou realizar em virtude do plano de trabalho que foi montado

coletivamente, agradece as parcerias, as conselheiras. A conselheira Pâmela parabeniza a “alimentação” de

notícias na página do Facebook do Conselho e da importância de publicizar um relatório final a fim de que a

próxima gestão tenha acesso e conhecimento de tudo que foi realizado durante esta gestão. Foi colocada

também a necessidade da próxima gestão do CMM realizar um trabalho suprapartidário para termos mais

representatividade feminina na Câmara Municipal uma vez que teremos eleições no próximo ano. Uma outra

ação importante e estabelecer um Plano de Enfrentamento à Violência conta a Mulher. AS presidente laura

concorda com as colocações e diz que gostaria de apresentar todos estes documentos e planos em plenário,

mas necessita de alguém para ajuda´la na montagem dos texto, uma vez que recebia apoio da conselheria

Aldelize que atualmente está afastada do conselho. Se emocionou ao dizer que fez o possível , que deu o seu
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melhor para o Conselho durante a gestão e pediu desculpas por sua ausência nos 2 meses devido saúde de

sua mãe. Várias conselheiras se solidarizaram com a mesma dizendo que foi sim um bom trabalho, uma boa

gestão; a conselheira Pâmela concorda com as colocações, mas coloca que o Conselho deve ser mais próximo

da  população,  que  deve-se  pensar  uma  mudança  na  forma  de  atuação  para  estarmos  mais  perto  da

população/das mulheres, onde os problemas reais existem. Laura coloca quanto as capacitações realizadas, o

quanto foram exitosas estas ações na reflexão e na criação do diálogo dos participantes. Comenta sobre as

ações realizadas nos bairros; o quanto foi rico este contato. Cita a dificuldade de setores importantes como o

CRAM estarem presentes  nestes  momentos  e  coloca  que  pelo  seu  entendimento  é  o  CRAM que  deve

coordenar e articular a Rede; a coordenadora do setor, Vanessa, discorda e a conselheira Pâmela sugere

procurarmos apoio da Procuradoria-Geral para tirar esta dúvida. A conselheira Cássia coloca que um grande

problema dentro do setor publico é a falta de funcionários; fica fácil culpar os funcionários por não poderem

estar presentes a todas ações e que o problema maior; não há reposição de funcionários e as equipes ficam

defasadas,  chegando  ao  setor  precisar  ser  fechado  quando  as  funcionarias  se  ausentam  por  outros

compromissos. Há que se cobrar o gestor municipal a realização de concursos públicos pra suprir a demanda.

Pâmela coloca ainda a necessidade de criar mecanismos para ter uma forma de atender aos casos indviduais

que chegam ao conselho com as deliberações do que se deve fazer e depois trazer a solução. Foi entendido

que a Rede de atendimento tem esta função. Laura coloca sobre o caso de uma usuária, a qual seu caso já

tem sido discutido na Rede de Atendimento e entende-se que o papel do Conselho é verificar como ela está

se relacionando com os serviços e não fazer as coisas pelo usuário muito embora, por vezes seja preciso

“tutelar” essa usuária quando a mesmo tem dificuldade de saber o que fazer e como agir. A seguir Laura

encerra a reunião e reforça a data da eleição da sociedade civil em 29 de junho de 2019 no Anfiteatro do

Centro Civico. Nada mais tendo a relatar, encerro esta ata.

Presentes:

1. Pamela Cristina dos S. Oliveira – Assoc. De Moradores e Amigos do Jupiá

2. Laura Queiroz – Instituto Formar

3. Graziela G. Tozin – Assoc. Piracicabana de Ostomizados

4. Débora C. Alves Moreira – Assoc. Piracicabana de Ostomizados

5. Terezinha Altarugio – Sind. Dos Bancários e Piracicaba e Região

6. Ermelinda de Fatima V. Esteves – Secretaria Municipal de Saúde
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7. Ursula G. Fontoura de Oliveira – SMADS

8. Cássia C. Tonin Del Tio – Fundo Social de Solidariedade

Cássia Cristina Tonin Del Tio
Laura Queiroz

1ª Secretaria Presidente 
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