ATA DE REUNIÃO ORNINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER – COMDIM
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às dezesseis
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, Carla Guerra Peixe Miranda Fonseca,
Fabíola Heck, Luciana de Oliveira, Maria da Penha Rodrigues de Veras, Luciana
Maria Périco Machado Coura, Maria Auxiliadora Pires Ribeiro, Maria de
Lourdes Thomás de Souza, Ana Maria Dias Ramos, Mirta Paula Tabicas, Cintia
Maria da Silva, Ana Marta Faustino e Márcia Tinoco Gomes e ainda na
qualidade de ouvinte compareceram Ana Garcia, Rosangela Ramos, Emilia Silva,
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- Grupo de Pesquisa do IPEA – Aplicação de questionário as Conselheiras, 3Aprovação da logo para o COMDIM, 4- Eleição das mulheres que irão a III
Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres e por fim 5Assuntos Gerais.Mérilen realizou a leitura da ata anterior e todos os presentes
aprovaram. Emilia Silva, representante do IPEA, explicou aos demais sobre o
questionário que trata do diagnóstico dos Conselhos Municipais de Políticas para
as Mulheres dos Estados de Pernambuco e Rio de Janeiro em parceria com o
Projeto Institucionalização da Participação Social no Brasil. E sua vinda ao
Conselho seria a aplicabilidade deste questionário as Conselheiras presentes com
a finalidade de saber o perfil do COMDIM. Durante a reunião as Conselheiras
foram respondendo o mesmo e em seguida entregando a representante do
IPEA.Mérilen perguntou aos demais quanto aos modelos de logos que se
comprometeram em trazer, porém não trouxeram. Portanto aprovamos na
plenária um dos modelos dentre os quais Mérilen apresentou na reunião anterior.
Quanto às representantes que irão a III Conferência Nacional de Políticas
Públicas para as Mulheres, Mérilen esclareceu que na reunião extraordinária fora
realizada uma eleição e a plenária votou que as Conselheiras Mirta Tabicas e
Cintia Maria da Silva fossem às escolhidas. Mérilen sugeriu que votássemos
desde já dentre as duas Conselheiras, caso o recurso da Conselheira Ana Maria
Dias fosse indeferido pela Comissão Organizadora da Conferência Estadual. Não
houve necessidade de votação porque Mirta abriu mão de sua vaga, caso
precisasse. Conforme solicitação das Conselheiras em última reunião Mérilen
trouxe os dados estatísticos referente aos atendimentos no CRAM. Aproveitou o
ensejo para colocar que a demanda continua a cair e que muito preocupa e apela
ajuda na questão da divulgação do espaço para as pessoas presentes, que ajudem
a divulgar o trabalho existente no Município, que é disponibilizado pela equipe
do CRAM. Informou também da existência de uma professora de artesanato que
temos a disposição do CRAM, pelo projeto Ciranda das Artes, contratada pela
Fundação de Cultura, mas que o problema bate na questão da dificuldade de
participação das usuárias, que é mínima. Mérilen informou as Conselheiras sobre
os eventos: dia vinte e três de novembro de dois mil de onze a partir das dezoito

horas, no CEDIM, lançamento da Campanha “Quem ama abraça” e no dia vinte e
cinco às nove horas, no Largo da Carioca, música, dança, artes plásticas e muito
mais. E ainda teremos neste mesmo dia, audiência pública, no prédio da Alerj, às
14:00 horas, com o tema “ Rede de Serviços de Atendimento à Mulher Vitima de
Violência – Avanços e Retrocessos”. Diante os informes dos eventos Mérilen
perguntou as Conselheiras da disponibilidade de participação de cada uma nestes
eventos. Após discussão da plenária ficou decidido que Mérilen tentaria
conseguir condução para que as Conselheiras pudessem participar dos eventos de
sexta- feira, dia vinte e cinco. Luciana de Oliveira tentou com a Secretaria de
Educação via telefone a disponibilidade da Van, porêm sem sucesso. Teremos
ainda no período entre o dia vinte e cinco de novembro ao dia dez de dezembro
desde ano a “Campanha Brasileira do Laço Branco”. Mérilen disse que esta
campanha tem o objetivo de sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no
engajamento pelo fim da violência contra a mulher. Contou ainda como tudo
começou, o porquê da campanha. Mérilen pediu ajuda as Conselheiras de
sugestões para que pudéssemos mobilizar a cidade de alguma forma chamando
atenção para esta campanha. Surgiram várias idéias como a confecção de um laço
branco a ser colocado em todas as viaturas da policia, guarda municipal, corpo de
bombeiros, etc e o fechamento desta campanha seria na praça D. Pedro com a
distribuição de material do CRAM bem como da campanha em si. Luciana
Périco sugeriu que este Conselho buscasse apoio/verba fora caso não
conseguíssemos junto a Prefeitura. A verba seria para confecção dos laços e do
material a ser distribuído na praça D. Pedro. E por fim em relação ao ofício da
Câmara de Vereadores, Edital nº 006/2011, que diz respeito ao indicativo da
criação de uma Secretaria Municipal da Mulher no Município, Mérilen disse que
temos prazo até o dia vinte e cinco deste mês, no horário das treze às dezoito
horas, para protocolar ofício contendo as emendas solicitadas por este Conselho.
Como Luciana Périco não obteve resposta da secretaria do Prefeito para o
agendamento de reunião com as Conselheiras, ficou decidido que Mérilen irá
protocolar este oficio diretamente na Camara de Vereadores aos cuidados dos
Vereadores Paulo Igor e Thiago Damaceno, com cópia para o Gabinete do
Prefeito. Nada havendo a ser discutido a reunião foi encerrada às dezoito horas e
dez minutos e será assinada por mim, Mérilen Dias e por todos os
presentes_________________________________________________________

