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ATA DA REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de reunião

online via Google Meet, com a presença do Prefeito Tarcísio Marques dos Reis, do Secretário

Municipal de Assistência Social Josivaldo Souza Reis, da Coordenadora da Diretoria Municipal de

Políticas Públicas para Mulheres Karen Eduarda Alves Venâncio, da estagiária de pós-graduação

em Ciências Sociais Laís Pinheiro de Souza Guelis e das Conselheiras Aline Santos Conceição,

Andressa Pires Martins, Camila Espindola, Daisy Sarge, Gislaine Ferreira, Izabela Frediani, Maria

Eduarda Urias, Maria Lúcia Guerra, Lilian Mozer, Rose Chem, Thaina Andrade e Thais Caroline

Nunes. A coordenadora Karen faz a fala de início, frisando como a data da posse é simbólica

para o município de Paiçandu, o que é motivo de grande alegria. Seguiu pontuando que nos

últimos dias houve a publicação de um decreto nomeando as conselheiras e que, portanto, no dia

de hoje tomaria posse a primeira gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

(2020-2022), formada na l Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres. Reforça que o

conselho é um mecanismo muito importante na garantia de direitos e que uma política só é

pública quando existe a construção coletiva e saúda todas as conselheiras, colocando a

importância da figura delas. O secretário Josivaldo aponta grande satisfação por parte dele e do

Prefeito em empossar o conselho para que de fato haja o fortalecimento das políticas públicas

para mulheres na cidade. Falou um pouco sobre os mecanismos que foram criados em sua

gestão para possibilitar que essas políticas existissem, como por exemplo, a Lei de nº 2883/2019

que implementou a Diretoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres no início do ano e

agora oficializa o Conselho por meio desta reunião. É somente através dele e da participação

social de mulheres é que teremos uma política pública forte para executar no município. Josivaldo

também agradece a todas as mulheres que se comprometeram em participar e se coloca

juntamente com o Prefeito Tarcísio a disposição do que o conselho precisar. Dessa forma, Karen

assume a palavra para passar às formalidades, pontua que a cerimônia de posse é algo

simbólico, porém especial e importante e então passa a palavra para o Prefeito Tarcísio. Inicia

sua fala cumprimentando a todas e todos os presentes e afirma ser um prazer muito grande e

reiterando a felicidade em estar inaugurando esse novo caminho a respeito do conselho das

mulheres na realidade nunca houve no município, uma vez que a legislação foi criada no ano de
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2019 e apenas um ano depois já estamos aqui. Isso é algo muito importante dado o momento em

que vivemos no nosso país com o aumento das violências sofridas pelas mulheres. Declara que

todos os tipos de violências são abomináveis e que fica feliz por no final da gestão estar

realizando esse ato de posse, desejando a todas as conselheiras um bom trabalho. Dito isso,

procede com a leitura do Decreto de posse nº 492 (Anexo 1) e dessa forma, declara a todas as

conselheiras como empossadas, sendo possível assim afirmar a existência formalizada do

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Karen agradece a presença do Prefeito e do

Secretário, parabeniza a Gestão e passa a palavra para as conselheiras, caso alguma tenha

vontade de fazer uma fala ou iniciar algum diálogo. Dessa forma, a Conselheira Andressa Pires

Martins parabeniza Josivaldo, que sempre motivou e muito a construção da política pública para

mulheres junto à Câmara de Vereadores, em parceria com o vereador Weslei Rossi. Também

parabeniza o Prefeito pela parceria e sensibilidade com a causa, possibilitando todas as ações e

parabeniza a equipe da Diretoria da Mulher pelo trabalho. Também estende suas congratulações

a todas as conselheiras pela disponibilidade e tem certeza de que essa gestão fará um ótimo

trabalho, a partir de muita reflexão e esforço coletivo. De volta com a palavra, Josivaldo agradece

a Andressa pelo seu trabalho no controle social, reiterando de que forma mecanismos como os

conselhos são essenciais na busca por justiça social e na busca por uma sociedade menos

machista e mais igualitária. Reforça o compromisso e disposição em auxiliar o conselho ainda

que não seja enquanto Secretário da Assistência Social do Município, uma vez que deixará o

cargo em 2021 em virtude da mudança da Gestão Municipal e deseja uma excelente semana, um

ótimo Natal e Próspero Ano Novo. Prefeito Tarcísio toma a palavra para o encerramento,

pontuando a dificuldade que foi trazida pelo ano de 2020, visto que do alto de seus cinqüenta e

nove anos nunca havia passado por uma situação de pandemia. Mesmo assim, deseja a todas e

todos um Natal cheio de luz e um Próspero Ano Novo para que todos possam continuar

crescendo e se tornando pessoas melhores e que o Natal e Ano Novo de 2021seja muito

diferente do que esse, uma vez que a Ciência está trabalhando para que isso aconteça. Josivaldo

pede para que todas possam abrir suas câmeras para registrar o encontro através de um print da

tela. Karen encerra reforçando que a próxima atividade do Conselho será no dia 25 de janeiro de

2021 às dezenove horas e que esta ocorrerá presencialmente, podendo ser transferida pelo modo

online. A data desta reunião foi deliberada na Reunião de preparação de posse, que aconteceu

no dia dezoito de janeiro de 2020. Não havendo mais nenhuma consideração, a reunião se
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encerrou às dez horas e vinte e sete minutos. A presente ata foi redigida pela estagiária Laís

Pinheiro de Souza Guelis.

_______________________________________

Josivaldo Souza Reis
Secretário da Assistência Social - Paiçandu

_______________________________________

Karen Eduarda Alves Venâncio
Coordenadora da Diretoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres

_______________________________________

Laís Pinheiro de Souza Guelis
Estagiária de Pós-graduação em Ciências Sociais
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Anexo 1

DECRETO N° 492/2020

Súmula: Nomeação e posse dos membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher – CMDM conforme a Lei 2.883 /2019 do Município
de Paiçandu/Pr.

Art. 1° - O Prefeito Municipal Tarcísio Marques dos Reis, no uso de atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

Considerando que as conselheiras titulares e suplentes, representantes do Poder Público e da
Sociedade Civil Organizada serão nomeadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

DECRETA:

CONSELHEIRAS GOVERNAMENTAIS

Representante da Autarquia Municipal de Saúde:
Titular: Viviane Ceccatto Ferelli Sanches
Suplente: Izabela Frediani

Representantes da Secretaria Municipal da Cultura e/ou Esporte:
Titular: Aline Santos Conceição
Suplente: Maria Eduarda da Silva Urias

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Thais Caroline Nunes
Suplente: Camila Barboza

Representante da Fundação Municipal de Educação:
Titular: Roseli Aparecida Mascheto da Silva
Suplente: Daisy Michelle Costa Sarge

CONSELHEIRAS NÃO GOVERNAMENTAIS

Representantes de Movimentos Sociais relacionado ao gênero feminino constituídos no
Município;
Titular: Gislaine Ferreira da Silva
Suplente: Maria Lúcia Guerra Primo
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Representantes de e Organizações da sociedade civil, tais como: Organizações Não
Governamentais (ONGs); Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP);
Organizações Sociais (OS); Associação de Bairros; e/ou outras congêneres;

Titular: Rosilene Bispo de Alencar Queiroz
Suplente: Roseli Chem

Representantes das usuárias da política pública de atendimento à Mulher de Paiçandu
Titular: Jaqueline Gomes do Amaral
Suplente: Thaina Marieli Silva Andrade

Representantes de entidades e/ou organização de classe das trabalhadoras,
compreendidos sindicatos, Conselhos de classe, associações de classe, e/ou outros
congêneres
Titular: Andressa Pires Martins Santana
Suplente: Lilian Mozer

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paiçandu, 16 de dezembro de 2020.

_______________________________
Tarcísio Marques dos Reis

PREFEITO MUNICIPAL


