CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM
CAMPOS DE JÚLIO – MT
1

ATA Nº. 002/2016 - Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2016, às

2

15h00min, realizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SMAS,

3

sito a Avenida Valdir Masutti, Nº 34N, Centro, nesta cidade, foi realizada reunião

4

ordinária convocada pela Presidente senhora Olidia Silva Borges Maciel, onde

5

depois de constatado quórum, deu-se início a reunião, conforme a pauta no Item

6

01 – Aprovação e assinatura da ata anterior; foi efetuada aprovação e assinatura

7

da ata da reunião ordinária n.º 001/2016. Item 02 – Dia 23 de setembro: Dia

8

Internacional contra a exploração sexual e o tráfico de Mulheres e Crianças. Os

9

desafios estão aqui colocados. Não basta indignar-se com o que vemos,

10

precisamos fortalecer articulações de combate e eliminação da violência sexual,

11

garantindo a participação da sociedade nesse processo, juntamente com

12

entidades representativas de categorias profissionais, conselhos de direitos,

13

conselhos tutelares, ministério público, organizações governamentais, entre outros.

14

Item 03 – Dia 26 de setembro: Dia Mundial da prevenção da gravidez na

15

adolescência; é uma data especial - Todos os anos, no dia 26 de setembro,

16

celebra-se o Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência. A presidente

17

pediu ideias e participação das Conselheiras para ser feito palestra ou roda de

18

conversa sobre os dois temas sugeridos e se é mesmo viável e o que poderia ser

19

feito sobre os temas, onde obteve várias sugestões. Ficando decidido que se,

20

alguma das conselheiras tiver alguém de seus conhecimentos para ministrar

21

palestra sobre os temas, informar a Presidente para ser enviado ofício para

22

oficializar o convite, para logo ser enviado convites para o evento. Na sequência foi

23

decidido por motivo das eleições organizar a palestra ou a roda de conversa sobre

24

os dois temas no dia 07 de outubro. Prosseguindo falou de vários temas para ser

25

trabalhado sobre Mulheres e pediu ajuda e participação sobre ideias e assuntos

26

para organizar rodas de conversas sobre os temas. Item 04 – Informação sobre o

27

Regimento Interno do CMDM; não foi realizado alterações no regimento interno,

28

ficando para ser estudado e alterado na próxima reunião que ficou pré-agendado

29

para o dia 10 de outubro. Item 05 - Informes; nos informes foi informado sobre o

30

trabalho que está sendo feito sobre Maria da Penha, com os agressores, conforme

31

o juiz orientou, este trabalho é importante, pois oferece condições para que os

32

homens que cometem violências repensem seus papéis nas relações e o foco é

33

fazer com que estes homens passem a ter consciência da dimensão da violação

34

cometida, já que muitas vezes, o autor de violência doméstica contra a mulher não

35

tem consciência da gravidade do crime que praticou. Nada mais a discutir, a

36

Secretária coloca a palavra livre, que, no entanto, sem mais manifestações, deu-se
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por encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a

38

presente ata, que contém 02 (duas) páginas, com 51 (cinquenta e uma) linhas e 01

39

(um) anexos: 01 - Lista de presença da reunião assinada pelos membros

40

participantes. Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e pela

41

Presidente senhora Olidia Silva Borges Maciel e segue para assinatura dos demais

42

membros presentes na reunião.

43

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)

44

Olidia Silva Borges Maciel (Presidente)

45

Francismere Rodrigues Depiere Grandis

46

Eldimar Rosa dos Santos

47

Camilla Garcia Pinheiro

48

Neuza Gouvea Moleiro

49

Dominga Cassol Comiran (Gestora)

50

Joana Aparecida Fernandes Santos (convidada)

51

Campos de Júlio – Mato Grosso, 16 de setembro de 2016.
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