
1 
 

Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho dos Direitos das Mulheres de Ubatuba  
Data: 24 de fevereiro de 2016 
Local: Casa dos Conselhos – 18h30 
  
Pauta: 
1)      Informes 
2)      Elaboração do regimento interno 
3)      Preparação do 8 de março 
4)  Homenagem da Câmara 
5)      Próximas reuniões 
  
1.       Informes 
- Estão abertas até o dia 4 de março as inscrições para grupos coletivos integrados por no mímino 5 
pessoas comercializarem na primeira Feira de Economia Solidária que acontecerá no sábado, dia 26 
de março. Os grupos podem ser formais ou informais e devem respeitar os princípios da economia 
solidária. As informações sobre os requisitos para a inscrição e custos estão no site da Prefeitura de 
Ubatuba, no link: http://ubatuba.link/ns  Reuniões do GT da Feira de Ecosol acontecem todas as 
segundas-feiras, às 14 horas, na Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento (SMAPA) 
- Até o dia 15 de março, podem ser feitas inscrições para a segunda edição do casamento 
comunitário. As vagas são limitadas. Informações sobre documentos necessários podem ser obtidas 
no link: http://ubatuba.link/nu 
- Também estão abertas as inscrições para o primeiro semestre das oficinas culturais da Fundart. 
Pode-se fazer as inscrições pessoalmente na Fundart ou pelo link: http://cursos.ubatuba.sp.gov.br/  
- Roda de Mães está promovendo pesquisa sobre parto em Ubatuba e Caraguatatuba e pedem que 
todas possam ajudar na divulgação. Vão circular o link em breve. 
  
  
2)      Elaboração do regimento interno 
  
O CMDM tem o prazo de 60 dias a partir de sua posse para elaborar seu regimento com mais 
detalhes sobre modo de funcionamento com orientações sobre natureza, finalidade, sede, 
competência, atribuição, composição, direitos e deveres, administração e eleição, entre outros 
pontos. Muitos dos elementos desse regimento já estão previstos na Lei n. 3795, de 14 de novembro 
de 2014, que instituiu o conselho. 
  
Encaminhamento: Foi constituído um grupo de trabalho formado por Instituto da Árvore, Associação 
Pólo Produtivo e as representantes do poder público do Gabinete e Secretarias da Saúde e da 
Cidadania e Desenvolvimento Social para elaborar a proposta de regimento em consulta com demais 
participantes do Conselho. Uma primeira reunião desse grupo será realizada no dia 2 de março, às 18 
horas, na Fundart. 
   
3)      Preparação do 8 de março 
  
Foi feita uma rodada com informes sobre o que já está planejado pelas diferentes instituições do 
CMDM como parte da semana do 8 de março (que vai do 5 ao 13 de março) e que outras coisas 
poderiam ser feitas. 
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Do lado do poder público, a Fundart informou que já está em construção uma programação na 
Biblioteca Municipal com poesia, música, sarau e homenagens ao longo de todo o dia 8 de março. 
Também foi informado que as secretarias de Saúde e Esporte organizam ações a partir do dia 6 de 
março. 
A Pólo Produtivo se propôs a organizar uma pequena intervenção teatral sobre mulheres e economia 
solidária na feira livre ou também na jornada do dia 8. 
Há proposta de se fazer um Programa Voz de Mulheres na Rádio Gaivota, focado sobre o 8 de março 
às 20h30. 
Outras sugestões de atividades a organizar ou propor: 
- Ato/marcha 
- Mostra de cinema e debate 
- Atividades nas escolas 
- Mesa de debate sobre violência contra a mulher e autonomia econômica 
 
A Prefeitura de Ubatuba vai construir um cartaz ou panfleto com o calendário das atividades para a 
semana do 8 de março. Para dar tempo de produzi-lo, as atividades confirmadas devem ser 
encaminhadas para o email alessandraoshiro@ubatuba.sp.gov.br até, no máximo, quarta-feira, dia 2 
de março.  
  
As participantes concordaram sobre a importância de apoiar a proposta de marcha no dia 8 de 
março, organizada a partir da sociedade civil com apoio do conselho. O foco da marcha são as 
políticas públicas de combate à violência contra a mulher e promotoras de autonomia. 
A comissão organizadora inicial do ato/marcha é composta pelas seguintes entidades: Associação 
Pólo Produtivo, Instituto da Árvore, STTR – Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais e 
Roda das Mães. 
A comissão ficou de convidar outras entidades a se somar à iniciativa e agendar para breve sua 
primeira reunião de preparação do ato. 
Entre outros pontos a se discutir pela comissão, estão o trajeto da marcha, o horário de saída 
(avaliou-se que às 17 horas seria um bom horário) e a elaboração de um manifesto das mulheres de 
Ubatuba em torno aos temas já mencionados. 
   
4) Homenagem da Câmara 
  
Como parte do 8 de março, a vereadora Daniela informou que vai fazer moção de homenagem às 
mulheres do conselho. Ela também orientou as presentes a que indicassem o nome de uma mulher 
para falar ao plenário nessa data. 
   
5)      Próximas reuniões 
  
Em função do calendário intenso de preparação de ações do 8 de março, ficou como indicativo de 
datas para a próxima reunião do CMDM os dias 14 de março ou 16 de março, sempre às 18 
horas.  Pede-se que as conselheiras reservem essas duas datas em suas agendas até que se confirme. 
 
6) Lista de presença  
 
Entidades/instituições do Conselho: Associação Polo Produtivo de Ubatuba; Fundação de Arte e 
Cultura (FUNDART); Gabinete do Prefeito; Instituto da Árvore; Secretaria Municipal de Cidadania e 
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Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ubatuba. Demais presenças: conferir na lista em anexo. 
Anexos: Listas de presença 
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