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                         ATA de Reunião Ordinária  
 

 

Aos dezessete  de maio de dois mil e vinte e dois aconteceu no salão do CREAS Parque Paraiso , 
situado na Avenida dos Itapecericanos 392,  a reunião ordinária do Conselho da Mulher. 
Presentes as Sras Vice presidente Regiane Soares, secretária Sra Neudir Sudatti,  sras conselheiras 
Tamara Sartorato, Maria Teresinha Cremm, Silvia Borges, Luciana Barbosa ,  Karina Silva, Maria 
da Conceição Framesqui, Priscila Maciel ,  Nilsen Carla De Jesus Santos , Madalena Ferreira . Sra 
Neudir iniciou a reunião dando boas vindas a todas e informando que a Sra  Renata  não estaria 
presente na reunião e que a mesma  será presidida pela Vice  Regiane que cumprimentou a todas, 
informando que com o quórum iniciaríamos a reunião. Sra Regiane começou a reunião 
finalizando os assuntos que ficaram pendentes. Foram entregues os crachás das conselheiras que 
assinaram o recebimento e votaram pelas personalização dos suportes para uso no pescoço com 
o logo do conselho, também passado para aprovação e alterações, o modelo de camisetas, foi 
decidido, as alterações  do logo na parte da frente e os demais nas mangas, e o modelo na cor 
fúxia foi aprovado em votação. Será ofertado 36 às conselheiras e mais 14 unidades para uso se 
necessário totalizando 50 unidades.  Informou também que as alterações solicitadas pelo 
financeiro para que seja regularizado a utilização do fundo foi realizada através de apoio jurídico. 
Finalizando as questões pendentes, Sra Regiane passou a palavra à secretária Sra Neudir para 
seguir com a pauta que começou informando sobre o planejamento anual, onde será construído 
em concordância e votação do conselho, incluindo a organização do Fórum , datas, organização 
dos eixos temáticos e demais atribuições. Fica decidido e votado em reunião que a data do Fórum 
será dia 06 de Agosto, sábado das 8h00m às 17h00m. Com confirmação do local que será 
solicitado , auditório do complexo administrativo. Elaborando assim o início da proposta com os 
seguintes eixos temáticos: Educação, saúde, desenvolvimento social, segurança e defensoria 
pública, habitação. Sra Neudir irá elaborar o regimento interno e cronograma do cerimonial e 
apresentar em próxima reunião. Bem como encaminhar os ofícios às secretarias, entidades, 
órgãos públicos e demais autoridades vinculadas ao município e atendimento às mulheres. A 
próxima pauta foi sobre a aprovação da cartinha com as alterações realizadas, aprovada em 
reunião e a Sra Regiane ira encaminhar para a impressão de 5.000 ( cinco mil unidades). A cartilha 
será material de divulgação do Conselho da Mulher. Conforme pauta anterior, sra Regiane falou 
sobre ações pontuais e Neudir deu a ideia de procurar a organização da feira artesita  que 
acontece todo domingo para solicitar um espaço onde as conselheiras em escala de plantão 
pudessem juntamento com voluntárias atender e informar a população sobre as ações do 
Conselho da Mulher, indicar locais de atendimentos, divulgar as reuniões e demais atividades. 
Foi realizado a votação e todas aprovaram. Sra Neudir irá organizar juntamente com os demais 
ofícios a solicitação e informará às demais conselheiras durante o andamento do processo. 
Também foi falado sobre a segurança pública nas escolas e a lei que dá direito após as 22h00m 
às mulheres descerem fora do ponto para que o acesso ao retorno em seu lar fique mais seguro.  
As conselheiras em votação firmaram que: será feito contato com o responsáveis pelas empresas 
que atuam no município e apresentado as propostas do conselho que é conscientizar os 
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funcionários e informar a população dos seus direitos, bem como divulgar a cartilha com 
informações da Lei Maria da Penha e locais de atendimento às mulheres .Sobre o formulário de 
visitas às UBS e acolhimento às instituições, foi informado às conselheiras que estávamos 
aguardando a capacitação realizada no último encontro e que agora será elaborado e enviado 
para a aprovação/ alterações (se necessárias). A próxima reunião será em 21 de junho ou em 
chamada caso haja necessidade de uma reunião extraordinária. Sem mais a expor, secretária 
Neudir passa a fala à Vice Presidente Sra Regiane que encerra a reunião. 

 

   

 

 

 

 

                                                          

 

          Regiane Soares                                                                        

                Vice presidente                                                                                 Secretária  

 

 


