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Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e dezessete, na Casa de Apoio aos Conselhos, situada à rua:
Afonso Penna, 840, Bucarein, às 8 horas, 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, Denise Ângela Mastroeni – SAS, Leila Cristina de Assis
– Secretaria de Saúde, Tâmara K. Carneiro – Secretaria de Habitação, Jaqueline do Rocio Alves Coelho –
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDRURAL, Marilda S. Santos – CENEF, Marlise Graf – Rosa de
Saron, Júlia Melim Borges Eleutério – ACE, Liliana Piscki Maes – Associação de Classe, Lisete Freitas
Vargas Ellmer – Instituições de Atendimento à Vítima de Violência, Geisa Cristiane Kuster – Entidade de
Defesa do Direito da Mulher, Luciane Piai, Sergio Luiz Celestino da Silva, da secretaria executiva e as
participantes Maria Cecília Takayama Koerich – SAS, Fátima J. Baeza – CMS e Talyta Struck – SDRURAL.
Justificou: Janice Cristina Sampaio Machado – SAS informou que está de licença saúde, Scheila Maris
Engelmann Chaves – Secretaria de Educação, Edneia Vieira da Costa – Secretaria de Educação e Samara da
Rocha Espindola – Consulado da Mulher. Aberta a reunião pela Presidente do CMDM - Liliana Piscki Maes
deu as boas vindas a todas conselheiras e convidadas. Comunicou a plenária temos novas conselheiras e
solicitou que cada uma se apresentasse.  Após fez a leitura da pauta: 1º Aprovação da ata, a presidente do
conselho consulta o pleno sobre dúvidas e ou alterações na ata do mês de abril. A ata foi aprovada na sua
integralidade. A presidente solicitou a plenária inversão de pauta, pois a pessoa que irá falar sobre a 1º
Conferência Municipal da Saúde da Mulher vai se atrasar, aprovada a inversão de pauta. O item 3º III
Conferência Municipal dos Direitos da Mulher: A conselheira Júlia Melim Borges Eleutério faz um breve
relato dos temas da conferência. Conselheira Geisa Cristiane Kuster, da Comissão de Comunicação,
Mobilização e Articulação relatou a visita à Univille, que disponibiliza sem custo, via parceria com o
Departamento de Psicologia da Univille, o Centro de Convenções, e salas para os Grupos de Trabalho. O
valor do estacionamento será negociado para que se cobre tarifa única para as participantes da Conferência.
 A Luciane, da Secretaria Executiva, informa que o Fabiano do Departamento de Psicologia da Univille,
colocou a disposição algumas acadêmicas do curso de psicologia, interessadas com a temática da mulher, em
contribuir com a nossa conferência, sugeriu uma reunião com elas e as conselheiras. Também, informa que a
Univille, através do Departamento de Psicologia irá absorver os custos do funcionário do patrimônio que
trabalhará horas extras, em função do horário da nossa conferência. A Luciane sugere, em função da demanda
da conferência, que a comissão organizadora da conferência se reúna todas as quintas-feiras nos dias 11, 18 e
25 de maio, às 8h30min, na Casa dos Conselhos.  Sugestão foi aprovada pela plenária. A conselheira Marilda
S. Santos coloca o Auditório do CENEF a disposição do CMDM, para eventos que comportem até 50
pessoas. Quanto ao item 4º Devolutiva reunião com o prefeito: A Vice-presidente Sra . Josefa Jesuína
Santiago Prates Martins, fez um relato da reunião com o Prefeito, foi extremamente produtiva a reunião que
ocorreu no dia 17 de abril com a presença do Secretário Municipal de Assistência Social Sr. Vagner Ferreira
de Oliveira, Presidente do CMDM Liliana Piscki Maes, Luciane Piai da secretaria executiva, a conselheira
Lisete Freitas Vargas Ellmer pelo CDH, Maria Terezinha Niedziewski Devegili – Presidente da OAB Mulher e
Giordani Flenik - Vice-presidente da OAB Mulher, a Sra. Josefa reafirmou que a demanda do CMDM é por
uma Secretaria de Políticas para Mulheres, e uma Coordenadoria não responderia a demanda. O prefeito
então sugeriu a formação de um grupo de trabalho com as pessoas ali presentes e que após viagem à Londrina
para conhecer os equipamentos da Política para Mulheres haverá a próxima reunião com o prefeito. Quanto à
viagem a Londrina a Presidente Sra. Liliana Piscki Maes, pede desculpa a plenária, não abriu vagas para as
demais conselheiras para ir a Londrina porque já tinha acordado com o Secretário Municipal de Assistência
Social, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira esta viagem e que vão com veículo da secretaria até Curitiba. De
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Curitiba a Londrina irão de avião, para isso coloca em votação uma resolução para diárias e passagens aéreas
para Presidente Sra. Liliana Piscki Maes e para a Vice-presidente Sra. Josefa Jesuína Santiago Prates Martins,
aprovada pela plenária. Retornando ao 2º item de pauta Conferência Municipal da Saúde da Mulher: A
presidente do CMDM Sra. Liliana Piscki Maes agradece a presença da Sra. Fatima Jorge Baeza, Vice-
presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimenta a todas e agradece pela oportunidade de estar
participando da reunião ordinária do CMDM, fez um relato sobre a 1ª Conferência Nacional de Comunicação
em Saúde, que aconteceu de 18 a 20 de abril em Brasília. Após convidou a todas, a participarem da 1ª
Conferência Municipal de Saúde da Mulher, fizemos de tudo para que aconteça a melhor conferência possível.
Informou que as inscrições se encerraram, duzentas pessoas se inscreveram. Solicitou ajuda das conselheiras
do CMDM, Liliana Piscki Maes representa o CMDM como presidente, como relatora do eixo 4 a conselheira
Tâmara K. Carneiro se colocou a disposição e no credenciamento a Luciane Piai e a Jaqueline do Rocio Alves
Coelho. No item 5º Informe sobre a reunião com os comandantes BPM- SC, a reunião foi realizada dia
24 de abril, às 16h30min, no Comando da 5ª Região de Polícia Militar, esteve presentes a Sra. Liliana Piscki
Maes Presidente do CMDM, a Vice-presidente Sra. Josefa Jesuína Santiago Prates Martins e os comandantes
da policia militar. 6º Devolutiva da audiência pública: a presidente Liliana Piscki Maes se colocou contrária
a alguns pontos do projeto, como a Patrulha Maria da Penha utilizar efetivos da Guarda Municipal, e não da
Polícia Militar, a falta de efetivos mulheres e de capacitação para os Guardas municipais que formarem a
Patrulha. Haverá uma reunião da presidente e vice-presidente com o Secretário de Segurança Pública e
Coordenador da Guarda Municipal. 7º Informes: Ofício nº 039/17 – SDRURAL- Eventos: dia 23/05/17 e
dia 5/07/17. Conforme informação da Sra. Jaqueline do Rocio Alves Coelho, da SDRURAL ela participará
dia 23/05/17. Ficou deliberado pela plenária que o CMDM será representado pela Presidente Liliana Piscki
Maes e a Vice-Presidente Sra. Josefa Jesuína Santiago Prates Martins e talvez mais duas conselheiras para
o evento do dia 5/07/17, o encontro anual das Mulheres Rurais de Joinville. A reunião foi encerrada
aproximadamente às 11h. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Denise Sanches da Silva,
primeira secretária 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 11/08/2017, às 11:08, 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 0922470 e o código CRC 8A0CF24F.
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