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ATA DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A POSSE – CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER

Aos dezoito 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 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, Rosilene Bispo de Alencar Queiroz, Jaqueline Gomes do Amaral,

Maria Lúcia Guerra, Maria Eduarda Urias, Izabela Frediani, Lilian Mozer, Roseli Chem, Thaina

Andrade e Thais Caroline Nunes. Todas se reuniram nesta data para realizar a cerimônia de

posse oficializada pelo Prefeito Municipal Tarcísio Marques dos Reis, no entanto, mediante a uma

agenda de urgência com o prefeito eleito da próxima gestão o mesmo não pôde estar presente.

Ainda assim, a reunião foi mantida inicialmente com o intuito de informá-las sobre o imprevisto e

remarcar uma nova data mediante as possibilidades do conselho. A reunião se inicia com a fala

da Karen, agradecendo a presença de todas e explicando o motivo do cancelamento e sugerindo

o reagendamento, em um horário de melhor aderência de todas. Josivaldo pede a palavra

reforçando o motivo da ausência do Prefeito, parabenizando as conselheiras e reforçando o papel

importante dos conselhos de direitos para o controle social, reforçando também que a existência

desse conselho e de um órgão específico para políticas específicas para mulheres é um grande

avanço para o município. Deixa registrado que almeja a ampliação desses serviços, como por

exemplo a criação e implementação de uma Secretaria da Mulher que seja autônoma, com um

espaço próprio e uma equipe técnica específica e qualificada e sugere que essa pauta seja uma

prioridade do conselho para essa gestão, visto que em Maringá o Movimento Mais Mulheres no

Poder conseguiu indicar a nova Secretária da Mulher no município de Maringá e isso pode servir

como inspiração para Paiçandu. Dessa forma foi marcada a reunião para a posse com data

sugerida pelo Josivaldo, baseado na agenda do Prefeito Tarcísio Marques, sendo essa o dia vinte

e um de dezembro de dois mil e vinte às dez horas da manhã. Seguindo, ele ressaltou a

necessidade de já agendar uma reunião após a posse para eleger a mesa diretora que possa

responder pelo conselho (Presidenta, Vice e Secretária) e também solicitou que se possível a

equipe da Diretoria da Mulher encaminhasse via grupo do Whatsapp alguns materiais orientativos
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como, por exemplo, a Lei Municipal nº 2.883 – que institucionaliza a política pública para

mulheres na cidade, cartilha do controle social, cartilha dos conselheiros, cartilha de políticas para

mulheres e também o Decreto Municipal nº 429/2020 formalizando a gestão do CMDM. Dito isso,

no intuito de finalizar já com essa agenda, sugere o dia 25 de janeiro de 2021 e com o horário a

ser decidido coletivamente, dito que muitas mulheres encontram dificuldade de se reunir em

horário comercial devido ao trabalho. Karen sugeriu que seja à noite, o que abriu espaço para

algumas conselheiras se manifestarem dizendo que de fato é um desafio equilibrar as agendas

cotidianas com as atividades do conselho caso elas sempre sejam de manhã ou à tarde. Sendo

assim, pela maioria dos votos, foi escolhido o horário das dezenove horas. A conselheira Roseli

Chem sugeriu que essa reunião fosse presencial, pois acredita ser mais produtivo, uma vez que

todas estarão se olhando e isso facilita as argumentações e a tomada de decisão. Dito isso,

levantou-se uma discussão sobre a questão da margem de segurança relacionada ao COVID-19

em eventos como este. A conselheira Gislaine pontuou que não acredita que seria um problema

desde que sejam seguidos os protocolos de distanciamento, máscara e higienização das mãos,

visto que a quantidade de pessoas seria razoavelmente pequena tendo em vista os últimos

decretos municipais com as normas de segurança. Pensando nisso, a ideia da reunião presencial

então foi posta a votação e sendo oito a favor, decidiu-se por esta opção com o adendo de que se

os casos de infectados pelo vírus não forem minimamente controlados ou sofrerem uma alta, a

reunião será remota novamente. Tendo sido decididas as duas datas para as próximas atividades

do conselho, a conselheira Andressa propôs duas pautas/ações importantes para que elas

possam se debruçar, sendo a primeira delas a releitura e revisão das propostas elaboradas em

conjunto na l Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e a segunda seria um

período de estudo e capacitação para o Conselho da Mulher, tendo em vista os materiais

disponíveis e podendo contar inclusive com a presença e o auxílio de outros conselheiros

experientes no trabalho com o controle social, a exemplo do Josivaldo, o que muito contribuiria

para o fortalecimento desse novo órgão e no planejamento e execução de suas ações futuras.

Josivaldo encorajou as propostas, no entanto, apontou que antes de tudo serão necessárias as

formalidades exigidas no caso da posse e da eleição da mesa diretora e que em um terceiro

momento essas ações sem dúvidas já poderão ser iniciadas. Foi aberto um momento de fala para

que outras conselheiras se pronunciassem. Não havendo mais nenhuma consideração, a reunião

se encerrou às onze horas e dez minutos.
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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


