Ata da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, realizada aos
dezenove dias do mês de setembro de dois mil e onze, ás dezesseis horas e
trinta minutos, no auditório de reuniões da SETRAC, na Av. Ipiranga 544,
nesta, iniciando-se com a palavra da Sra. Linda, representante da APPO, que
lembrou aos presentes sobre as atividades do mês de outubro próximo, que já
ficou marcado como OUTUBRO ROSA, mês dedicado a prevenção do câncer
de mama .Confirmou que está previsto na programação, o Dia consagrado à
beleza, onde haverá cortes de cabelos, cuidados para a pele, desfiles,
massagens, enfim será no dia dezessete de outubro na sede da APPO , e no
dia vinte e dois do mesmo mês haverá a CAMINHADA, que já se tornou
tradicional. A Sra. Denilse, da Educação, solicitou aos presentes que todos que
puderem nestes dias se dediquem aos eventos, pois os portadores de câncer,
como os portadores de qualquer doença, necessitam de muito apoio e calor
humano.outro assunto abordado foi a colocação de que os pacientes
oncológicos de Petrópolis,devem fazer seu tratamento no município, sejam
eles, homens, mulheres e crianças , o que atualmente não ocorre, pois não há
estrutura suficiente para atender os doentes. As mulheres ainda contam com
centros de apoio, mas os portadores do sexo masculino e as crianças têm que
sair do município para fazerem os tratamentos. A Sra. Linda informou que
ainda no mês de outubro o mamógrafo da APPO deve ser colocado em
funcionamento. Após sua manifestação a Sra. Linda pediu permissão para se
retirar . A reunião teve prosseguimento com a leitura da ata da reunião anterior.
Foi colocado para conhecimento dos presentes que a Sra. Mérilen Dias, ficará
com Presidente do Conselho, Luciana Périco foi eleita secretária pela
Sociedade Civil, ainda sobre a eleição das quatro comissões que compõem o
Conselho da Mulher, ficou assim decidido entre os presentes: Comissão dos
Direitos da Mulher:Rosemere Macedo, Denilse de Oliveira, Ana Maria Dias
Ramos e Luciana de Oliveira.Comissão de Pesquisa: Ana Maria Dias Ramos,
Ana Marta, Cintia Maria da Silva e Maria da Penha Rodrigues .Comissão de
Divulgação: Mirta de Paula Tabicas, Ana Marta, Gilda Jorge e Luciana Périco.
Comissão de Ética: Carla Guerra peixe, Maria de Lourdes Thomas de Souza
e Valéria Albuquerque Braga. Após, foi sugerido pela Sra. Dora, que fosse
constituída uma comissão para alteração do Regimento Interno do CONDIM para, mais especificamente criar o cargo de Vice Presidente. Com a
concordância dos presentes a Comissão ficou com a seguinte formação: Maria
Auxiliadora Pires Ribeiro, Denilse de Oliveira, Rosemere Macedo e Gilda Jorge,
e ficou com a seguinte denominação: Comissão para alteração do
Regimento Interno do CONDIM. Em seguida a Sra. Denilse foi enfática ao
falar sobre as presenças da sociedade civil nas reuniões, o que foi concordado
por todos que estavam assistindo a reunião. Mérilen inclusive salientou que
deseja divulgar mais o trabalho do CONDIM, que pretende fortalecer mais o
Conselho da Mulher. Aproveitando este enfoque, sugeriram que fosse logo
criado o Logotipo do Conselho e também fizeram ressalvas sobre o
atendimento das mulheres nas delegacias, pois como se sabe não há

diferencial no atendimento, sendo por vezes muito precário em relação a
Delegacias próprias para o atendimento da mulher, onde existem psicólogos,
policiais femininas e onde o atendimento à mulher obedece o determinado pela
lei Maria da Penha, sugeriram então que fosse feito um ofício com as
assinaturas dos conselheiros , o qual seria encaminhado à Delegada Sra.
Marta Rocha , para que tomasse ciência de como é o atendimento à mulher
aqui no Município. Com a palavra aos presentes e nada tendo mais a ser dito,
a reunião foi dada por encerrada pela Sra Mérilen, às dezoito horas e dez
minutos. A presente ata foi por mim lavrada e segue assinada por todos os
presentes.

