ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA MULHER – COMDIM
Aos dez dias do mês de novembro5 do ano de dois mil e onze, às dezessete horas
e quinze minutos, no auditório do Centro de Referência e Atendimento à Mulher,
localizado na Rua Santos Dumont , n°100, Fundos, Centro, Petrópolis/RJ,
reuniram-se as Conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher –
COMDIM, Mérilen Dias, Luciana de Oliveira, Maria da Penha Rodrigues de
Veras, Luciana Maria Périco Machado Coura, Maria de Lourdes Thomás de
Souza, Ana Maria Dias Ramos, Mirta Paula Tabicas, Cintia Maria da Silva,
Hanna Laile e Ana Marta Faustino e ainda na qualidade de ouvinte compareceu
Ana Garcia, conforme convocação publicada em Diário Oficial pela chefia de
gabinete do Município, tendo como assuntos de pauta: 1- Leitura e aprovação da
ata anterior, 2- Edital nº 006/2011 – Câmara de Vereadores, 3- Criação de logo,
4- Votação para retirar logo do automóvel do CRAM, 5- III Conferência Estadual
dos Direitos da Mulher e por fim 6- Assuntos Gerais. Foi realizada a leitura da
ata do dia dezenove de setembro de dois mil e onze para aprovação das
Conselheiras. Mérilen se prontificou de fazer algumas correções e trazer para a
próxima reunião e também encaminhar para o e-mail das Conselheiras Gilda e
Penha. Em relação ao ofício da Câmara, Mérilen realizou a leitura e colocou para
plenária definir e votar as prioridades/carências em nosso Município no que diz
respeito a área a mulher. Informou ainda que temos prazo até o dia vinte e cinco
deste mês das treze às dezoito horas para protocolar ofício contendo as emendas
solicitadas por este Conselho. Luciana Périco e as demais acharam por bem
agendar uma reunião diretamente com o Prefeito Paulo Mustrangi não só para
protocolar este oficio, mas também para levar ao seu conhecimento as carências
do CRAM. Luciana realizou contato telefônico com a secretária do Prefeito, Sra.
Ângela, solicitando então que agendasse uma reunião com todas as Conselheiras
do COMDIM. Em relação as emendas, durante a discussão cogitamos a
possibilidade de sugerir a instalação da Delegacia para as Mulheres, porêm foge
do orçamento Municipal sendo esta uma questão que âmbito Estadual. Portanto
as Conselheiras cogitaram uma estruturação maior para o CRAM, pois o Centro
de Referência não dispõe de orçamento próprio, sendo este gerido pela Chefia de
Gabinete. Diante a discussão ocorrida ficou decidido que este Conselho irá
solicitar a criação de uma Secretaria Municipal da Mulher no Município de
Petrópolis e que Mérilen iria buscar modelos em outros Municípios para elaborar
um projeto e assim entregar as Conselheiras para que possam protocolar no dia
da reunião com o Prefeito. Mérilen apresentou alguns modelos de logos para
aprovação mas as Conselheiras pediram para aguardar até a próxima reunião pois
ficaram de trazer mais modelos. Quanto a questão da retirada da logo do
automóvel do CRAM, Mérilen explicou as presentes o motivo: o carro não pode
ser caracterizado pela questão do sigilo e segurança tanto da usuária e da equipe.
Colocamos em votação e todos os presentes concordaram em retirar as logos.
Mérilen colheu assinaturas de todas para remessa ao Gabinete do Prefeito, para
autorização. Por fim, Mérilen resumiu a reunião ocorrida com a Chefe de
Gabinete Dra, Sheila Guimarães, no dia oito de novembro, onde fora solicitado

pelas Conselheiras mais duas vagas, custeadas pelo Governo, para ida a III
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Mérilen abriu para votação e
as eleitas a irem como ouvintes foram Mirta Paula Tabicas e Cintia Maria da
Silva, sendo que Ana Maria Dias Ramos está aguardando deferimento do recurso
que fora impetrado na III Conferência Estadual, pleiteando mais uma vaga para o
Município de Petrópolis. Portanto caso seja indeferido este recurso o Conselho
votou que uma destas vagas fosse reservada para Ana Maria Dias Ramos. Nada
havendo a ser discutido a reunião foi encerrada às dezoito horas e será assinada
por mim, Mérilen Dias e por todos os presentes__________________________

