ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER – COMDIM
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às dezesseis
horas e vinte 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, Maria Alice Ferreira, Marilda Emmel
Licht(representando Fabíola Heck), Carla Guerra Peixe Miranda Fonseca, , Maria
da Penha Rodrigues de Veras, Maria Auxiliadora Pires Ribeiro, Gilda Jorge,
Maria de Lourdes Thomás de Souza, Ana Maria Dias Ramos e Ana Marta
Faustino, 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- III Conferência Nacional de Políticas para às Mulheres, 3Documento Protocolado na Câmara de Vereadores, 4- Calendário de reuniões
para dois mil e doze, 5- Comissões do COMDIM, 6- Noticia de Indicação de
Secretaria pelo Vereador João Tobias e 7- Assuntos Gerais. Mérilen realizou a
leitura da ata anterior e todos os presentes aprovaram. Em seguida iniciou
falando sobre o evento da Campanha do Laço Branco, que acontecerá no dia
vinte de dezembro e apresentou todo o material que dispunha para distribuir no
dia do evento. Em relação ao local as Conselheiras optaram em realizar a
panfletagem bem como o acontecimento do Show na Praça D. Pedro. Mérilen
pediu para que todos estivessem presentes durante o evento para ajudar na
mobilização. Em seguida Mérilen relatou como foi a III Conferência Nacional e
disponibilizou durante a reunião materiais para consulta, trazidos do evento e que
ficarão a disposição das Conselheiras arquivados no Centro de Referência.
Mérilen informou que o ofício protocolado junto a Câmara de Vereadores aos
cuidados do Vereador Thiago Damaceno e Paulo Igor com cópia para o Gabinete
do Prefeito já surtiu efeito pois saiu publicação na Tribuna de Petrópolis sobre o
assunto, de que o Vereador João Tobias teria enviado um pedido para o Gabinete
do Prefeito reforçando o a solicitação do COMDIM. Sobre o calendário de datas
para as reuniões do ano de dois mil e doze seguem: dezesseis de janeiro, vinte e
sete de fevereiro, dezenove de março, dezesseis de abril, vinte e um de maio,
dezoito de junho, dezesseis de julho, vinte de agosto, dezessete de setembro,
quinze de outubro, dezenove de novembro e por fim dezessete de dezembro. As
reuniões continuarão acontecendo no auditório do Cram, com início às dezesseis
horas. Gilda Jorge pediu a palavra para explanar um pouco sobre o movimento de
mulheres em nossa cidade e como tudo iniciou. Gilda Jorge sugeriu do
COMDIM realizar reuniões nos distritos para que toda população consiga
participar, principalmente as residentes da Posse, Brejal. Citou o nome de um
Padre – Jardel, que poderia estar nos ajudando com a mobilização das mulheres
desta área. Dora ficou a cargo de realizar contato com o referido Padre e Mérilen
colocou a disposição telefones e a viatura do CRAM como ajuda. Marilda
exemplificou que o ideal seria primeiramente realizarmos uma sondagem para
descobrir, quem sabe através deste padre mesmo, o que as mulheres daquela
redondeza precisam e gostariam de ouvir. Marilda disse que tem experiência no

assunto porque realiza este tipo de trabalho no Centro de Saúde. Em relação ao
tópico referente às Comissões do COMDIM, Mérilen sugeriu que elas não
existissem somente no papel e que pudessem de fato se reunirem e trazer idéias
novas para este Conselho. Dora disse que a secretária do COMDIM que teria que
agendar as reuniões destas Comissões. 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_________________________________________

