
Conselho Municipal de Política para as Mulheres 
1ª Reunião Remota – período quarentena COVID-19

Data 13 de maio de 2020

plataforma utilizada: Google Meet - https://meet.google.com/qqy-mjts-izx

Presenças: Fabricia Corrêa, Irene Cassiano, Nathalia Fonseca, Mariza Magalhães, Dayse Noval,

Neuza Santos, Helena Bretas, Andrea Ladislau, Cecília Medeiros, Ekeji Lu, Maria Eliene, Liara

Willian, Márcia Pombo, Rita Diirr,  Ruth Souza, Tânia Malamace, Valda Neves, Vânia Bretas,

Bianca Vales. (19 participantes)

Inicio as 10:21, com apresentação da pauta pela conselheira Nathalia.

Pauta em debate:

1. Regulação do funcionamento remoto do Conselho:

Irene – fez a exposição para que a rotina de reuniões remotas fosse conforme o calendário

presencial.

Cecília – sugeriu a realização de um levantamento das condições que as conselheiras possuem

sobre acesso online

Encaminhamento aprovado: as reuniões remotas ocorrerão, pelo período da quarentena, as

segundas  quarta-feira  do  mês,  às  10h,  pela  plataforma  Google  meet.   E  quando  surgir

demanda fora do calendário, que o agendamento seja preferencialmente para uma quarta-

feira, às 10h.

1.1 Câmaras Temáticas (coordenação e atuação);

Irene – fez esclarecimento sobre atuação das câmaras temáticas, das quais precisam após as

definições dos seus planos de ação e atividades, que as instancias Executiva e Assembleia do

Conselho sejam informadas, para posterior aval e/ou aprovação conforme regimento.

Mariza – fez um esclarecimento quanto a atividade das lives, que a câmara de comunicação

estava preparando para o período de suspensão das assembleias. Essa atividade ainda está em

construção, mas ocorreu um equivoco de divulgação e também na comunicação com a CODIM

sobre a inclusão do logo do conselho no Card da coordenadoria. Informou que a atividade da

campanha  do  mês  de  abril  #Vocênãoestásozinha,  não  ocorreu  adesão  de  boa  parte  das

conselheiras  e  reforçou  que  a  participação  das  conselheiras  nas  atividades  é  de  suma

importância e necessário.

Helena – solicitou esclarecimento quanto ao caráter das lives, reforçando que devem estar de

acordo com as demandas do conselho nas diversas lutas representadas pelas conselheiras.

Mariza – esclareceu que o propósito das lives é evidenciar o debate de combate a violência

contra mulher, principalmente no processo de pandemia.

Nathalia – reforçou que as atividades das câmaras temática podem ser transversais.

Encaminhamentos aprovados: as câmaras temáticas deverão informar até o dia 18 de maio,

qual  conselheira  é a coordenadora da câmara.  Essa informação deve ser enviada para o

email:  cmpmulheresniteroi@gmail.com
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Será informada novamente no grupo do conselho e para o email  de cada conselheira,  a

composição das câmaras temáticas;

Toda atividade definida pelas câmaras temáticas, antes da realização, durante o período da

quarentena,  deverão ser apresentadas  a executiva do conselho,  através  de envio para o

email do conselho cmpmulheresniteroi@gmail.com

Que as conselheiras possam se integrar as atividades divulgadas do conselho.

2. Participação na Reunião Remota da CODIM; 

A reunião acontecerá no dia 20 de maio, às 10:00 horas, pela plataforma Google Meet.

Encaminhamento  aprovado:  Todas  as  conselheiras  poderão  participar  da  reunião.  A

convocação será realizada no dia 18 de maio, com informação da pauta e de como participar

na plataforma Google meet.

3. Definição  de  duas  conselheiras,  para  a  representação  do  conselho,  no  Fórum

Estadual dos Conselhos e Gestoras Municipais no CEDIM/RJ.

Irene – apresentou um histórico do fórum: o conselho estadual sempre teve o governo como

presidência. Em 2018 o movimento social  conseguiu alterar isso.  E  em 2019 o movimento

social assumiu a presidência e encaminhou a realização do fórum para ampliar a participação

das  conselheiras.  A  composição  do  fórum  é  feita  por  cada  município  indicando  duas

representantes  do  movimento  social  e  uma  representante  da  gestão  publica.  As

representações de Niterói eram Irene e Bia, como movimento social e Ana Lucia como gestão.

As  reuniões  ocorrem  de  2  em  2  meses  e  nova  composição  do  fórum  se  dá  a  partir  da

conferencia estadual/eleição do conselho estadual. Em 2020, como ainda não havia ocorrido a

alteração  da  indicação  das  representações  de  Niterói,  Irene  e  Ana  Lucia  participaram  da

reunião  de  fevereiro.  A  reunião  de  abril,  já  em  tempo  de  quarentena,  ocorreu  de  forma

remota  e  o  convite  foi  feito  para  participação  de  2  representantes  de  cada  município.

Participaram Irene e Kakau. Dia 28 de maio ocorrerá a continuação dessa reunião.

Após debate, encaminhamos que a definição da representação no fórum ocorresse já para a

participação na reunião do dia 28 de maio. 

Vânia – propôs que a indicação da Irene permanecesse para uma vaga e que a outra fosse

ocupada com a conselheira que se disponibilizasse. 

As conselheiras Mariza, Irene, Tania e Natlhalia foram as candidatas. 

Encaminhamentos aprovados: realizar a alteração dos nomes representantes do município.

Ratificamos a indicação da conselheira Irene e votamos a indicação da conselheira Natlhalia.

Encerramos a reunião as 12:01

Por Fabricia Corrêa
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Votação por chamada:

1. Liara – Nathalia

2. Irene – Nathalia

3. Mariza – Nathalia

4. Nathalia – Nathalia

5. Dayse – Nathalia

6. Neuza – Nathalia

7. Helena – Nathalia

8. Andrea – não votou

9. Cecília – Nathalia

10. Ekeji Lu – Nathalia 

11. Eliene – Nathalia

12. Marcia – Nathalia

13. Rita – Nathalia

14. Rute – Nathalia

15. Tania – Tania

16. Valda – Nathalia

17. Bianca – Nathalia

18. Fabricia – Nathalia

19. Vania – ausente


