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ATA 015/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA FEVEREIRO 2017

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, na Casa de Apoio aos Conselhos, situada à rua:
Afonso Penna, 840, Bucarein, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), gestão 2015-2017, estiveram presentes as conselheiras: Denise
Sanches da Silva; Scheila M. E. Chaves; Leila C. de Assis; Liliana Piscki Maes; Lisete Freitas Vargas Ellmer;
Geisa C. Kuster; Paula Fernanda Rocha e Luciane Piai da Secretaria Executiva do CMDM. Participaram da
reunião: Maria Cecília Takayama Koerich e Izaura Rodrigues da Fonseca Krammel. As conselheiras presentes
decidiram realizar a reunião mesmo sem o quórum, portanto, nenhuma pauta será aprovada, apenas será
discutido os assuntos devido a sua importância. A presidente deu início aos trabalhos já em horário avançado,
pois estava aguardando a chegada das conselheiras. O primeiro item de pauta: aprovação das atas pendentes
de 2016 não foi possível aprovar devido à falta de quórum, ficará para a próxima ordinária. O segundo item:
planejamento do CMDM, conforme Plano de Aplicação LOA/2017. A secretária executiva apresentou a
LOA/2017 em datashow e leu todos os tópicos para relembrar o que foi aprovado no ano passado. As
conselheiras sugeriram acrescentar no 1º tópico os termos “questões de gênero”, então, lê-se: “Contratar
empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria
executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher e das questões de gênero fora
do município de Joinville.” No 2º tópico também foi sugerido acrescentar os termos “questões de gênero”,
então, lê-se: “Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos
voltados a área dos Direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de
custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria
executiva de participarem de eventos fora do município com a finalidade de trocar experiências e promovendo
também a sua capacitação.” A Luciane lembrou as conselheiras que não está previsto na LOA o pagamento
das inscrições de eventos, então, foi sugerido acrescentar este item no tópico 7. As conselheiras concordaram
com a sugestão, então, lê-se: “Contratar pessoa jurídica/física para pagamento de inscrição a fim de fornecer
capacitação de conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos dentro e fora do município, como
forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: a) a competência do conselho e a função dos
conselheiros; b) políticas públicas para as mulheres; c) orçamento público.” Foram estas as sugestões de
alteração da LOA/2017, portanto, será aprovado na próxima ordinária, pois há um trâmite legal que deverá
ser respeitado. Quanto ao 11 tópico, a presidente Liliana, reforçou a importância da realização da III
Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. A Luciane também falou que será um momento de
formação para as mulheres joinvilenses, como para as conselheiras e para as futuras conselheiras, lembrando
que durante a Conferência será realizada a eleição da nova gestão do CMDM (2017-2019). Foi solicitada
para as conselheiras pensarem na temática a ser abordada nesta Conferência, como também, sugestão de
palestrante. A Liliana apresentou sugestões de datas: 4 e 5; 18 e 19; 25 e 26 de agosto/2017. Quanto ao local
para realização da Conferência, a Luciane já havia realizado uma pesquisa e comentou que o Teatro Juarez
Machado já estava com as datas preenchidas, pois há uma Comissão de pauta e, os eventos são aprovados
em agosto do ano anterior, mas a Coordenadora Sra. Marivete solicitou que enviasse um e-mail, pois ela iria
averiguar, já que algumas pessoas não havia ainda assinado o contrato de locação. A Câmara de Vereadores
de Joinville tem datas disponíveis, somente foi informado que nos finais de semana não há sonorização. A
Cecília sugeriu a UNIVILLE, pois a SAS está com uma parceria de estagiários com o Departamento de
Psicologia, ela ficou de entrar em contato com a universidade. As conselheiras também ficaram de ver algum
lugar disponível. As conselheiras demonstraram interesse em participar no Congresso em Florianópolis: “13º
Mundos de Mulheres & Fazendo gênero 11”. A Luciane fez uma rápida abordagem financeira, dos valores
das diárias e, da possibilidade da SAS fornecer um carro (4 lugares), para o translado. As conselheiras ficaram
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de analisar a proposta, ver quem realmente pode ficar cinco dias disponíveis para este congresso. Quanto ao
terceiro item de pauta: Dia Internacional da Mulher – 8 de março, a presidente comentou que na reunião da
mesa diretora foi sugerido uma Marcha das Mulheres, com uma subida no Morro do Mirante, às 6h da manhã,
no dia 8 de março, na qual será convidado outros coletivos de mulheres e público em geral. A plenária não
gostou da sugestão. As conselheiras sugeriram fazer um evento na praça “Mulheres na praça”, com as
conselheiras atendendo o público que passa na praça, com entrega de folders, apresentação artística e entrega
de rosas. Foi comentado que não há previsão orçamentária para este evento. Apenas as participantes Cecília e
Izaura se comprometeram em ficar na parte da manhã. Então, a presidente sugeriu que a Comissão de Eventos
se reunisse na próxima semana para analisar a possibilidade de realização deste evento, a Denise, como
membro da Comissão, sugeriu o dia 10/02, às 8h30min, para a reunião. Em seguida, abordou-se o quarto item
de pauta: Projeto da Secretaria da Mulher. A presidente comentou que foi solicitado agenda com o Senhor
Prefeito no início de dezembro, foi realizado vários telefonemas para a Coordenadora Sandra, do gabinete do
prefeito, tanto em dezembro como em janeiro, mas até o momento não foi agendado. A plenária decidiu enviar
um ofício para o prefeito solicitando um horário na sua agenda. A presidente disse que fará novamente contato
com o gabinete. Como estamos reivindicando em conjunto com outros grupos de mulheres, foi sugerido que o
Fórum de Mulheres se mobilizasse neste sentido. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu,
Luciane Piai, secretária executiva do CMDM, lavrei a presente ata, que será publicada no SEI – Sistema
Eletrônico de Informação da Prefeitura com a assinatura eletrônica da Presidente.
 

Documento assinado eletronicamente por Liliana Piscki Maes , Usuário Externo,
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