PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM REALIZADA EM 24/02/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, reuniram-se no
Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres, as conselheiras deste conselho para a
primeira reunião do ano, para as devidas deliberações. A presidente Sra. Katia
iniciou a reunião, sendo os seguintes tópicos discutidos:
I-

A criação da logomarca do conselho para que nos desse uma identidade e
assim os presentes ficaram de acordo.

II-

Referente às ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO, ficou definido
que o documento será disponibilizado no Google Drive com acesso a todas
as conselheiras, sendo a Sra. Marilza e Sra. Juscineide, as responsáveis
pelas alterações do mesmo. Ficou agendado uma reunião extraordinária
para leitura em conjunto finalização do referido documento para o dia 10 de
março de 2022.

III-

Propor ações para o Legislativo, visando a integração entre as secretarias,
garantido direito a esporte, lazer, educação, cultura para a população.
Ficou acordado que o Conselho irá participar de ações propostas pelo
Legislativo para o Dia da Mulher. A Nilce fez o convite para a participação
do Conselho no Primeiro Encontro de Mulheres Indígena Haliti-Paresi, nos
dias 07 e 08 de março na Aldeia Rio Verde, as partir das 08:00 da manhã.
Foi proposto também que o Conselho organizasse uma roda de conversa
entre mulheres alusivo ao dia internacional da mulher para discutir
principalmente as questões de violência (Violência domésticas e suas
formas). A data e local ficou de ser definido posteriormente. A sugestão de
local a priori é Centro Cultural e Auditório da ACITS. Todavia, foi solicitado
que esta roda de conversa seja transmitida ao vivo pelo canal do Youtube
de forma híbrida. Elaborar convites e encaminhar convites para OSC,
ONG, Legislativo. Convidar os canais de comunicação (TVs e Rádios).
Alguns nomes foram citados para ter direito de fala durante a roda sendo
elas a Juíza, a delegada e a Tenente Berbel.

IV-

Quanto as demais atividades vamos em conjunto discutindo as
possibilidades. Verificar as agendas de eventos das associações
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compostas por mulheres em Tangará da Serra para que possamos
participar com mais afinco. Houve indicação de que cada conselheira ao
participar de algum evento mencionar a presença do Conselho.
V-

Decidiu-se fazer uma camiseta do Conselho para a participação das ações
do município.

Sem mais a ser discutido no momento, finalizou-se a reunião.
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