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Aos (quatorze) dias do mês de janeiro de 2020, as 14 (quatorze) horas aconteceu a primeira
reunião ordinária, no Centro de Controle Social, situada a Rua Sargento Noberto Marques,
310, Centro. Presentes a presidente do Conselho Kelly Sara GurrgelPraxedes e a suplente
Katia Maria de Jesus Corrêa representantes do Gabinete Civil - GACIV; a Conselheira
TitularGelza Moura da Silva e a suplente Selma Maria de Freitas Silva representantes da
Secretaria Municipal de Educação - SEMEC; Leonor Laureano da Silva representante da
Cooperativa das Costureiras e Artesãs de Parnamirim; Maria Lúcia da Rocha representante
do Instituto de Ancestralidade de Mulheres do Axé - AMA; Rosilda Ventura de Lima
representante Presidente da Associação de Mulheres de Nova Parnamirim; Titular Maria
Laide de Souza Leão e suplente Girlene da Silva Pereira representantes do Consellho dos
Dirigentes Logistas - CDL; Luana Alves de Lima Souza representante da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano -SEMUR; A reunião teve
inicio às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), com as boas vindas da presidente Kelly
Sara Gurgel Praxedes e a Vice Presidente Maria Laide de Souza Leão, que deu as boas
vindas a todas, desejando um inicio de trabalho com bom ânimo e sucesso nas ações que
serão planejadas em prol do combate a violência contra as mulheres,em seguida deu as boas
vindas as Conselheira e a convidada Maria do Socorro Campos Cavalcanti Cabral e fez a
leitura da pauta: 1. Troféu Iris de Almeida; 2. Planejamento 2020; 3. Confirmação das
Comissões e componentes; 4. Calendário das Comissoes; 5. Informes e outros. Em seguida
a presidente passou a palavra para a Secretária Executiva senhora Katia Maria de Jesus
Corrêa para dar continuidade a reunião seguindo os assuntos em pauta. Fazendo uso da
palavra a senhora Katia sugeriu as Conselheiras explicou que para maior agilidade, seria
lido cada item da pauta, posto em discussão e votação. Sendo aprovado por unanimidade.
Iniciada a reunião a Secretária Executiva Katia de Jesus explicou sobre o Troféu Iris de
Almeidaé uma comenda oferecida a Mulheres que tiveram ou tem serviços prestados no
Município de Parnamirim nas áreas: Jurídica, da Cultura, Meio Ambiente, Saúde,
Educação e Serviços Sociais (comunidade). Dando inicio as discussões a senhora Katia
explicou que cada Conselheira poderia indicar até cinco nomes até a próxima reunião
ordinária que sera no dia11 (onze) de fevereiro, segunda terça-feira do mês, sabendo que
nesta mesma reunião havendo mais de dez nomes, haverá por parte de cada conselheira o
esclarecimento do porque sua indicada merece ser homenageada e os serviços prestados ao
município. Todas presentes concordaram e houve a sugestão da Conselheira Suplente
Girleneque poderiam e enviando o nome através do WhatsApp do Conselho, sendo
aprovado pelas presentes. A Vice- Presidente Laide lembrou que já havia um nome votado
o ano passado para ser homenageada no destaque Educação e que no caso serão escolhidas
apenas nove mulheres, edisse que já tem alguns nomes para indicar, Fazendo uso da palavra
a Secretária Executiva solicitou que todos os nomes indicados deverão ser acompanhados
por número de telefone e endereço para facilitar o contato. Em seguida a Vice-presidente
pediu a palavra e disse já tinha as suas cinco indicações e que enviaria os nomes via
whatsapp conforme combinado. Perguntou sobre os ofícios.a Secretária Executiva
respondeu que só poderia providenciar após a confirmação da data e do local do evento. A
Presidente Kelly Sara sugeriu dia 31 de março numa terça-feira e a outra sugestão foi
dadapela Conselheira Rosilda para o dia 27 de março uma sexta-feira. Não havendo
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consenso ficou para votação na próxima ree3união ordinária. A Presidente fez uso da
palavra fazendo referência a lembrando que a Câmara e o Teatro,prováveis lugares para o
evento estão passando por reforma, orientou procurar informações se já estariam prontos. A
Secretaria executiva ficou de buscar as informações para a próxima reunião e pediu que as
Conselheiras já fossem buscando alternativas para um possível plano B. ainda sobre o
Troféu Iris de Almeida a Secretária lembrou, que conforme aprovação em reunião o ano
passado as Biografias seriam padrão com limitação de linhas, para que o erronão fosse
repetido. Lembrou também que o prazo de entrega não foi respeitado e as biografias em sua
grande maioria foram feitas pelas próprias homenageadas e só entregues as vésperas do
evento. Havendo a concordância de todos, os pontos em pauta acima, ficarampara ser
discutidos todos os detalhes na próxima reunião. Dando continuidade a reunião a Presidente
Kelly Sara deu continuidade a pauta da reunião sugerindo que fosse feita uma reunião
extraordinária após as Comissões já terem se reunidas e feito seus planejamentos. A
Secretaria Executiva sugeriu que cada comissão fizesse um grupo a parte no whatsApp,e
criasse seus calendários de acordo coma disponibilidade de horários, todas
concordaram.Dando continuidade a mesma orientoupara que escolhessem entre si uma
coordenadora do grupo para que ficasse responsávelpelas reuniões, ficando assim
combinado,como também o compromisso de ser enviado os nomes das Comissões e dos
componentes com a ressalva de que as Conselheiras poderão participar de quantas
Comissões desejarem, bem como cada comissão deverá convidar um técnico para
participar como apoio, sugestões aceita por unanimidade foi encerrada a pauta .Dando
continuidade foi lido os informes através da Secretária, que leu o Diário Oficial do
Município, Nº 2958,do dia 11 de janeiro de 2020,que rege a Lei Ordinária Nº 2.019 de 02
de janeiro de 2020 assinada pelo Prefeito Rosano Taveira QUE DISPÕE SOBRE A
DIVULGAÇÃO DOS DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NA PÁGINA
OFICIAL DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE
PARNAMIRIM NA INTERNET, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIA. Art. 1º - O
Executivo Municipal deverá disponibilizar em sua página oficial na internet, um ícone para
acesso público contendo os seguintes dados dos Conselhos Municipais: I – Nome dos
integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo e instituição ou órgão que cada
membro representa; II – Dados para contato com o conselho (telefone, e-mail e endereço);
III – Calendário anual contendo as datas de reuniões a realizarse; IV – Horário e endereço
do local onde ocorrem as reuniões; V - Arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções
aprovadas. Parágrafo Único – os arquivos citados no inciso V deverão ser disponibilizados
no ícone “Conselhos Municipais” no site da Prefeitura Municipal até 30 (trinta) dias após
confeccionados. Art. 2º - A Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial um
ícone denominado “Conselhos Municipais” redirecionando os usuários de sua página para o
link da Prefeitura Municipal. Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Após a leitura acima, fazendouso da palavra a
Presidente Kelly Sara Gurgel Praxedesagradeceu a presença de todas dando a reunião por
encerrada e Eu, Katia Maria de Jesus Corrêa Secretária Executiva do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher, lavrei essa ATA e abaixo assino com as demais Conselheiras acima
nominados.

