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Ao sexto dia do mês de abril 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 – SAS, Josefa Jesuína Santiago Prates Martins – SAS, Leila Cristina de Assis – Secretaria de Saúde,
Jaqueline do Rocio Alves Coelho – Secretaria de Desenvolvimento Rural, Cristina Maria Weber – Delegacia
de Proteção à Mulher, Marilda Salete Santos – CENEF, Marlise Graf – Rosa de Saron, Júlia Melin Borges
Eleutério, Núcleos de Estudo de Gênero das Universidades, Liliana Piscki Maes – Associação de Classe, Ana
Lucia Martins – Associação de Mulheres de Etnias e Raças, Lisete Freitas Vargas Ellmer - Instituições de
Atendimento à Mulher Vítima de Violência, Geisa Cristiane Kuster  e Paula Fernanda Rocha Dias – Entidade
de Defesa dos Direitos da Mulher , Luciane Piai e Sergio Luiz C. da Silva – Secretaria Executiva.
Participantes: Fernanda Moreira – CENEF, Karina G. da Rosa, Márcia L. Piske – ONG. Expansão, Maria
Cecília T. Koerich – GUPSE - SAS e Talyta Struck. – SDRURAL. Justificou: Vanessa Metz Kazeker- SH.
Janice Cristina Sampaio Machado – SAS informou que está de licença saúde.  Aberta a reunião pela
Presidente do CMDM, que fez a leitura da pauta: 1º Aprovação da ata da reunião ordinária de março; 2º
Recomposição da Mesa Diretora do CMDM; 3º Análise e aprovação do Plano Plurianual-PPA 2018-
2021 (Orçamentário); 4º Análise e aprovação da Prestação de Contas 2016; 5º Conferência
Municipal da Saúde da Mulher; 6º Aprovação de recursos e membros para participar do Congresso
de Mulheres e Fazendo Gênero - Florianópolis; 7º III Conferência Municipal dos Direitos da
Mulher; 8º Aprovação de recursos viagem a Londrina (Visita-Secretaria e Conselho da Mulher)  9º
Agendamento de reuniões das Comissões. 10º Informes.  Após leitura da pauta da reunião ordinária do
mês de abril, foi apresentada em data show a ata do mês de março, a mesma já havia sido enviada por e-mail
à todas e todos Conselheiros, a presidente do conselho consulta o pleno sobre dúvidas e ou alterações. A ata
foi aprovada na sua integralidade. Segundo item da pauta, Recomposição da mesa diretora. A presidente
comunicou ao pleno que as conselheiras Alaíde Honorato da Silva e Roberta Meyer Miranda da Veiga,
primeira e segunda secretárias, estão impossibilitadas, no momento, de comparecerem às reuniões do CMDM
sendo necessária uma nova  eleição. Consultado o Pleno, individualmente a todas presentes, a Conselheira
titular da Alaíde Honorato da Silva, Ana Lucia Martins se colocou à disposição para dar continuidade ao
trabalho de primeira secretária com a participação da Denise Sanches da Silva como segunda secretária.
Apresentados os nomes ao pleno, as referidas conselheiras foram nomeadas. Seguindo o terceiro item da
pauta, foi realizada a explanação do Plano Plurianual do orçamento pela Tatiane Schroeder Wunderlich,
funcionária pública da Gerência de Administração e Financeira - SAS. Após explanação, algumas sugestões
foram apresentadas. As conselheiras solicitaram uma nova reunião com técnicos da administração municipal
para sanarem outras dúvidas bem como compreender a melhor forma de utilização desses recursos. O Fundo
Municipal Especial dos Direitos da Mulher hoje é de cem mil reais, sendo acrescentado um percentual de
aproximadamente 5% com base na variação do IPC pelos próximos quatro anos. A presidente do CMDM
sugere alteração de acordo com a inflação para que não haja uma defasagem maior do que a esperada. Aceita
a sugestão pelas conselheiras e, foi sugerido a GUAF- SAS incluir esta deliberação. Foi aprovado o PPA
2018-2021 e a LDO 2018. Dando continuidade à pauta a aprovação das contas de 2016 foi iniciada com
apresentação das despesas com viagens para uma conselheira representante do governo Janice Cristina
Sampaio Machado e da secretaria executiva Aline Patrícia Schuchardt para participação na Conferência
Estadual dos Direitos das Mulheres. Os gastos apresentados no valor total de R$ 1.866,00, referente às duas
diárias, este foi o valor utilizado do FMEDM durante todo o ano de 2016. Foi aprovado pelo pleno. Quanto
ao quinto item a Conferência Municipal da Saúde da Mulher, a presidente explanou que acontecerá nos dias 5

Ata SAS.UAC 0922406         SEI 17.0.042581-9 / pg. 1



e 6 de maio/2017, no auditório do Bom Jesus IELUSC. Os Coletivos podem enviar propostas para a
Conferência Municipal tiradas nas conferências livres, até o dia 02/05. Também explicou sobre as deliberações
e estratégias já realizadas e conta com a presença das conselheiras nesta conferência. Próximo ponto de pauta,
participação do Congresso de Mulheres e Fazendo Gênero que acontecerá em Florianópolis. Os nomes das
conselheiras interessadas em participar foram encaminhadas antecipadamente por e-mail, conforme prazo
estabelecido na última ordinária,  por ordem de inscritas:  conselheira Júlia Melim Borges Eleutério, secretária
executiva Luciane Piai, presidente do CMDM Liliane Piscki Maes e a conselheira Denise Sanches da Silva. A
conselheira Ana Lúcia Martins demonstrou interesse em participar, embora não tenha realizado a inscrição,
conforme foi deliberado, segundo a informação da secretária Luciane, o prazo para o envio da inscrição de
conselheiras já havia encerrado, e de acordo com o FMEDM do CMDM, que discorre sobre utilização de
recursos, a LOA garantiria somente a participação de quatro membros, devido ao valor da diária - 1,64 UPM,
impossibilitando a participação de mais uma conselheira. Todavia, o nome da Ana Lúcia Martins foi incluído
como suplente na lista, caso haja alguma desistência e tempo hábil para incluí-la nas diárias. Foi sugerido que
ela fizesse a inscrição com recursos próprios para garantir sua vaga no Congresso. A participação de uma
ouvinte (não conselheira) no Congresso acima citado, com custos pagos pelo fundo do CMDM, também
entrou em discussão. A secretária executiva Luciane, alertou sobre a impossibilidade de usar os recursos para
uma ouvinte, cujo direito só garante para as conselheiras e membro da secretaria executiva, conforme foi
explanado visualmente na planilha da LOA 2017. A presidente sugeriu que fosse feita a indicação da Maria
Cecília, via ofício, para que haja liberação de recursos junto à secretaria de atuação garantindo a sua
participação no Congresso. Foi aprovada a utilização dos recursos do FMEDM, LOA 2017 do CMDM para
as conselheiras: Júlia Melim Borges Eleutério, Liliane Piscki Maes, Denise Sanches da Silva e membro da
secretaria executiva Luciane Piai. Na sequência da pauta, foi iniciada a apresentação da III Conferência
Municipal dos Direitos das Mulheres. O título da conferência foi colocado em discussão para aprovação. Pelo
adiantado da hora, ficou proposto que a sugestão de nomes fosse encaminhada posteriormente, ou fosse
apresentado na próxima reunião. Os quatro eixos da conferência foram apresentados. Havendo divergência
em um deles que aborda a Invisibilidade das Mulheres Negras e as Questões raciais em Joinville. A sugestão
da representante das mulheres rurais é que fosse incluída neste eixo especificamente, a invisibilidade das
mulheres rurais. Após debate e argumentações, ficou decidido que o eixo seria mantido na sua forma original.
As escolhas de local para realização da Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres bem como a data
para realização foram apresentadas e debatidas. Algumas sugestões foram apresentadas, entre elas: Câmara
de Vereadores, Faculdade Anhanguera, Auditório da Reitoria da Univille, OAB entre outras. Não houve
definição do local. A data prevista para realização da III Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres é
22 e 23 de setembro de 2017. A data da Conferência culminará com a eleição da nova gestão do Conselho
Municipal dos Direitos das Mulheres que acontecerá na mesma data, segundo comunicado da atual presidente
e vice-presidente. Seguindo a pauta, a presidente informou da reunião que houve com o secretário da SAS,
onde na ocasião ele sugeriu que a presidente e a vice, fosse com ele fazer uma visita a um município que
dispunha de todos os equipamentos, com número de habitantes e realidade próximas a Joinville, então, nós
sugerimos Londrina e ele acatou. A presidente e a vice perguntaram à plenária se concordavam com esta
viagem para conhecer a Secretaria Municipal da Mulher, o Centro de Atendimento à Mulher em Situação de
Violência e a Patrulha Maria da Penha, todas as conselheiras com poder de voto se manifestaram a favor da
proposta. Neste sentido, foi aprovada esta viagem a Londrina para as duas conselheiras Liliana e Josefa
utilizando os recursos do FMEDM. Dando sequência, sobre as Comissões do CMDM, foi definida uma nova
reunião para 12/04/17, às 8h30min, da Comissão de Organização da III Conferência Municipal dos Direitos
das Mulheres. Será enviado convite e comunicada via e-mail para todas as conselheiras e colaboradores do
CMDM, para definição das comissões da Conferência: Comissão Organizadora; Comissão Temática e
Relatoria; Comissão de Comunicação, Mobilização e Articulação, como também, definição dos textos dos 4
eixos temáticos, já aprovados em reuniões anteriores. Analisar as propostas do local para a Conferência e
demais itens necessários para o êxito deste evento. Quanto ao último item da pauta a Presidente Liliana tomou
novamente a palavra para os informes a seguir: 1. Audiência Pública, promovida pela Defensoria Pública – SC,
para discutir o “Direito à Educação Infantil em Joinville: falta de vagas e soluções possíveis”, dia 10/04/17,
horário 18h30min-22h, no Plenarinho, da Câmara de Vereadores de Joinville. Todas podem se inscrever para
falar, favor confirmar presença por e-mail, conforme recebido o convite e programação por e-mail. Divulgar,
convidar e participar. Foi deliberado pela plenária que a secretaria executiva encaminhará ofício para a
Defensoria Pública informando o nome da Presidente do CMDM, Sra. Liliana Piscki Maes como inscrita para
o direito de fala, pois uma das demandas relatadas neste conselho, nos últimos anos, é a falta de vagas para
deixar os filhos nos CEIs, por isso as mulheres não conseguem emprego. 2. Reunião com prefeito no dia
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17/04, comissão de trabalho para Criação da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher - SMDM. As
Conselheiras e colaboradoras que participarão da reunião representando o CMDM são: Liliana, Júlia,
Jaqueline, Josefa, Lisete, Denise, Ana Lúcia, Paulo, Luciane, Cecília, representantes do Fórum de Mulheres e
da OAB- Mulher. 3. Reunião com a Comissão para Criação da Patrulha Maria da Penha. A Liliana colocou
as informações sobre a reunião. Fez uma cobrança da assinatura do Pacto Municipal de Enfrentamento à
Violência contra a Mulher, Joinville ainda não assinou. Como se dará a efetividade desse projeto. Os
comandantes e representantes da Polícia sinalizaram que não há efetivo para o atendimento. Sugestão da
Liliana é uma reunião com o Comandante da PM, o Comandante do Batalhão da Polícia, o Secretário M. de
Segurança Pública e o Delegado. A secretaria executiva agendará esta reunião ainda este mês. Também foi
deliberado encaminhar ofício para a Câmara de Vereadores sobre a realização da Audiência Pública sobre
este Projeto de Lei. 4. A conselheira Jaqueline, representando a SDRURAL informou sobre os eventos das
mulheres rurais e sugere a participação do CMDM nestes eventos: a) Dia 23/05/17, às 14h, no Centro de
Eventos da SDRURAL - Encontro das Lideranças das Mulheres Rurais. b) Dia 05/07/17, às 13h30min,
Restaurante Rudnick - Encontro anual das Mulheres Rurais de Joinville.  A secretaria executiva sugeriu
formalizar estes convites através de ofício para incluí-lo na próxima pauta da reunião ordinária.  Outros
informes como a avaliação do Dia Internacional da Mulher ficará para a próxima reunião devido ao tempo. A
reunião foi encerrada aproximadamente às 11h30min. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião,
nós, Ana Lúcia Martins e Denise Sanches da Silva, primeira e segunda secretária do CMDM,
respectivamente, lavramos 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 08:00, 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 0922406 e o código CRC 615BD833.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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