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Ao segundo dia do mês de março 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: Janice
Cristina Sampaio Manchado – SAS, Josefa Jesuína S. P. Martins – SAS, Scheila Maris Engelmann Chaves –
Secretaria de Educação, Leila Cristina de Assis – Secretaria de Saúde, Lúcia de Fátima Schroeder –
Fundação 25 de Julho, Paulo Dalfovo Neto – Entidades de Assistência Social que Prestam Atendimento a
Mulher, Marlise Graf – Entidade de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Júlia Melim Borges Eleutério –
Núcleo de Estudo de Gênero das Universidades, Liliana Piscki Maes – Associação de Classe, Lisete Freitas
Vargas Ellmer e Paula Fernanda Rocha Dias – Entidades de Defesa dos Direitos da Mulher, Luciane Piai –
Secretaria Executiva e Beatrice Viande – estagiária francesa do IDDH. Justificaram ausência: Geisa Cisitine
Kuster, Jaqueline do Rocio Alves Coelho e Vanessa Metz Kazeker. Aberta a reunião pela Presidente do
CMDM, informou a elaboração de novo ofício ao Gabinete do Prefeito para continuidade às políticas públicas
na qual foi assinado pelas conselheiras presentes. Em seguida, foi feita à aprovação das atas pendentes de
2016 e 2017. Aprovado as alterações na LOA, com a inserção do pagamento da inscrição para eventos entre
outros apontamentos registrados na ata anterior. A plenária aprovou a realização da III Conferência Municipal
dos Direitos da Mulher Realizado a separação de algumas conselheiras para composição da comissão para
organização da III Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, voluntariou-se as conselheiras: Júlia Melim
Borges Eleutério, Lisete Freitas Vargas Ellmer, Lúcia de Fátima Schroeder e Paula Fernanda Rocha Dias.
Desde já, foi agendada reunião desta comissão para o dia 16 de março, às 08h30min na Casa dos Conselhos
para as tratativas iniciais para a realização da conferência, que será feito em conjunto com a comissão de
eventos do CMDM.  A presidente não fará parte da comissão organizadora da conferência. Ainda foi
apresentado na reunião, a possibilidade do CMDM arcar com os custos de 04 (quatro) conselheiras para ida
ao  Congresso Internacional de Mais Gênero, a ser realizado em Florianópolis. Neste ato, a conselheira Júlia
Melim Borges Eleutério, deu seu nome para participar do congresso. Ficou decidido que os demais
interessados em irem ao congresso, que se manifestem por e-mail até o dia 16 de março, para que haja tempo
hábil para inscrição e informes. Foi informado pela presidente, o cancelamento do evento sugerido com alusão
ao Dia da Mulher na Praça da Bandeira pelo CMDM. E adesão do Conselho como parceiro, apoiador, no
evento a ser realizado pela Coordenação da Central de Penas e Medidas Alternativas de Joinville, que será
realizado no Tribunal do Júri da Comarca de Joinville, às 14h00min (Fórum de Joinville- no térreo). Informado
o evento que se realizará no dia 22 de março, na AJOTE com parceria do Teatro Dionisos. Convidados a
todos e solicitado a divulgação. Informado ainda pela conselheira Lisete Freitas Vargas Ellmer, que o Fórum
de Mulheres irá realizar atividades na Praça da Bandeira em alusão ao dia 08 de março, a partir das
13h30min. Todos estão convidados. Apresentado o calendário anual de atividades do SESI, com enfoque a
mulher, que será analisado pelo CMDM para participar de maneira conjunta nas atividades previamente
agendadas. Pela presidente, foi informado a convocação do CMDM para participar da 1ª Conferência
Municipal de Saúde da Mulher como parceiro. O Conselho, foi representado na figura da presidente e
secretária executiva nas reuniões iniciais. Foi apresentada a necessidade de o Conselho indicar representante
para falar sobre o tema do 4º eixo “Políticas Públicas para Mulheres e Participação Social. Sugerido
inicialmente como nomes para a palestra acima mencionada a Sra. Tereza, que trabalha com assistência social
e a Sra. Cintia. Os nomes indicados nesta reunião serão analisados nas próximas reuniões juntamente com os
nomes a serem trazidos pelas conselheiras Lisete e Júlia. Exposto pela presidente, a necessidade da
participação da Luciane Piai (secretária executiva) em reuniões  em que o Conselho é convocado e demais
assuntos pertinentes para  que possa auxiliar no andamento do Conselho. Sendo  também informado que se faz
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necessário a elaboração de requerimento e/ou solicitação para sua liberação para participar dos eventos e/ou
reuniões. Diante da situação exposta, as conselheiras, concordaram  com sua participação e aprovaram a
feitura do requerimento.  Foi divulgado pelo conselheiro Paulo Dalfovo Neto a abertura do processo seletivo
de educador do Consulado da Mulher,  as inscrições devem ser feitas pelo site
www.consuladomulher.org.br/inscriçoes.Também foi pontuado pela presidente, a necessidade de fazer
adequação na lei do Conselho, que deverá ser analisado pela comissão de legislação na próxima reunião, ao
qual ainda não tem data definida. Nada mais, a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Paula Fernanda
Rocha Dias, conselheira 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,
em 28/07/2017, às 07:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0922281 e o código CRC 3868B958.
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