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Ao primeiro dia do mês de junho 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, Maria Cecília Takayama Koerich - SAS, Denise Sanches da Silva – SAS, Josefa
Jesuína Santiago Prates Martins – SAS, Scheila Maris Engelmann Chaves – Secretaria da Educação, Iara
Pâmela Vasconcelos da Silva Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT, Cristina Maria Weber – Delegacia
de Proteção à Mulher, Geisa Cristiane Kuster e Paula Fernanda Rocha Dias – Entidade de Defesa dos
Direitos da Mulher, Júlia Melin Borges Eleutério, Núcleos de Estudo de Gênero das Universidades, Liliana
Piscki Maes – Associação de Classe, Luciane Piai -  Secretaria Executiva do Conselho,  Loenir Fátima de
Paula Furtado -  Associação de Mulheres de Etnias e Raças, Samara da Rocha Espíndola - Entid. de Assist.
Social – Consulado, Marilda Salete Santos – CENEF, Marlise Graf – Rosa de Saron e  Izaura Krammel
GUPSE - SAS. Justificou: Jaqueline do Rocio Alves Coelho e Ladi Voigt – Secretaria de Desenvolvimento
Rural, Denise Ângela Mastroeni – SAS, Leila Cristina de Assis - SS, Vanessa Metz Kazeker e Tâmara K.
Carneiro - SH,  Lisete Freitas Vargas Ellmer - Instituições de Atendimento à Mulher Vítima de Violência -
CDH.  Aberta a reunião pela Presidente do CMDM, que fez a leitura da pauta: 1º Aprovação da ata da
reunião ordinária de maio; 2º Recomposição da Mesa Diretora do CMDM e Aprovação da
Resolução; 3º Análise e aprovação do Plano de Aplicação-LOA 2018);  4º III Conferência Municipal
dos Direitos das Mulheres, para aprovação: Resolução n. 11 (tema, eixos temáticos, data, local,
programação), Resolução n.12 (Recursos do FMEDM); Resolução n. 13 (comissões), Resolução n.
14 ( inscrição e minuta do regimento interno); 5º Fórum de eleição do CMDM, para aprovação
(resolução do fórum e comissão eleitoral); 6º Projeto para Mulheres apresentação da Sra. Marilda -
CENEF; 7º  Análise para aprovação da cartilha; 8º Informes.  Após leitura da pauta da reunião ordinária
do mês de maio, e tendo em vista ausência de quórum para sua aprovação. Deu-se seguimento a reunião em
sua ordem inversa começando pelo item 6 º da pauta do dia.  Feita apresentação/ divulgação pela Sra.
Marilda, representante do CENEF do Projeto Piloto para as Mulheres que consiste na realização de 08
encontros semanais com os seguintes temas a serem abordados: a) Encontro comigo mesma; b) Conto de
Fadas; c) Minhas pétalas e meus papéis e outros. Os encontros acontecem, as quartas-feiras a partir do dia
07/06/2017, às 19:00.  Foi apresentado sugestão pela presidente da possibilidade de parceria do CMDM e o
CENEF para que o projeto fosse implantado nos bairros com pelos menos quatro encontros em horários a
serem sugeridos de acordo com a demanda. Deliberado pela Plenária de como se efetivaria tal parceira, as
conselheiras solicitaram uma nova reunião para que fosse esquematizado de que forma poderia se efetivar a
parceria com o CENEF, sendo hoje, a participação da Sra. Marilda restrita a divulgar o projeto para
conhecimento dos presentes. Apresentado ao pleno a nova integrante do Consulado da Mulher, Samara da
Rocha Espíndola e a conselheira Loenir Fátima de Paula Furtado indicada pela Casa Vó Joaquina em
substituição a Conselheira Ana Lúcia. Estabelecido o quórum suficiente deu-se seguimento para aprovação do
Primeiro item da pauta, a ata do mês de maio foi enviada por e-mail a todas e todos Conselheiras(os), 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 a
necessidade preenchimento da vaga de 2ª secretária tendo em vista que a Conselheira Ana Lúcia pediu
desligamento do conselho, cargo este ocupado por ela. Consultado o Pleno, individualmente a todas presentes,
a Conselheira Cecília se colocou à disposição para auxiliar a segunda secretária Denise Sanches da Silva,
passando então a exercer a função de 1ª secretaria, e sendo nomeada para a função segunda secretária, após
aprovação unânime pelo pleno. Assim registram-se os integrantes da mesa diretora:  Conselheira Liliana
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(presidente) , conselheira Josefa, (vice-presidente),  Denise Sanches (1ª secretária), Maria Cecília (2ª
secretária). Posto em deliberação o horário para as reuniões deste conselho na Casa dos Conselhos. Após
votação e aprovação por maioria, decidiu-se que as reuniões continuariam a serem realizadas às 8h e
encerradas às 10h30min. Seguindo o terceiro item da pauta, apresentado pela presidente as alterações e
inclusões do Plano de Aplicação – LOA 2018. Os itens de n. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 e11 foram aprovados pelo
Pleno por unanimidade em sua integralidade. O item 2, houve a inclusão  da expressão "questões de gênero"
onde  deverá constar o seguinte teor: Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da
secretaria executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher e questões de gênero fora do
município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Sendo então
aprovado pelo Pleno. O item 4 alteração para constar  a expressão  “interesses do CMDM”.  No item 5, foi
apresentado pela presidente que os itens 5, 8, 9 e 10 da antiga aplicação foram aglunatinados todos no item 5,
com a seguinte redação: Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos
como: seminários, palestras, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas
educativas, caminhada e outros. Como forma de possibilitar ao público alvo acesso, conhecimento e
aprimoramento dos temas pertinentes aos diretos das mulheres, equidade de gênero, enfrentamento a
violência contra a mulher e empoderamento das mulheres. Capacitação das conselheiras e o público
em geral em direitos humanos, políticas públicas, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicidio.
Desenvolver ações voltadas para a vítima e o agressor nos casos de violência contra mulher. Ciente
do seu conteúdo e alteração foram aprovados pela Plenária tais ajustes. No item 6 - Foi incluso a previsão
orçamentária de R$ 2.000,00 para pagamento de inscrição em cursos entre outros para as
conselheiras e secretaria executiva. Sendo aprovado pela plenária. No item 9 - Contratar empresa para
realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (construção
de instrumentos de coletas/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas
no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos
dados coletados em formato de livro.  Ainda que aprovado integralmente, por solicitação das conselheiras,
consto em ata que referente tal item foi ressaltado pela presidente a necessidade de ser revisado pela próxima
gestão para ajuste a fim de atender os interesses do conselho, uma vez que para este ano não será possível os
ajustes. Sendo então aprovado pela plenária. Ressalta-se que todas as aprovações foram por unanimidade.
Quarto item da pauta Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres. Apresentado, a Plenária, o esqueleto
com a programação do evento para sua aprovação. Após a leitura, foi aprovado por unanimidade em sua
integralidade, sem alterações ou reivindicações.  Aprovada a Resolução n. 11(tema, eixos temáticos, data,
local, programação) que diz respeito à Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres em que será realizado
nos dias 22 e 23/09/2017 na Universidade da Região de Joinville (Univille), sem custo com local. Os recursos
financeiros serão utilizados para pagamento dos palestrantes e demais despesas previstos na TR.  Apresentado
pelas conselheiras a sugestão para alteração do nome do eixo I  -  da Conferência para constar como:  A
identidade de gênero e diversidade sexual. Foi explicado à plenária que neste momento o Termo de
Referência já foi encaminhado com o nome da palestra: “Identidade de gênero e orientação sexual”, sendo
inviável a mudança. A Plenária compreendeu os prazos estabelecidos para aceitação da TR e aprovou como
estava previsto anteriormente o tema do eixo I.  Apresentado ao Pleno a Resolução  n. 12 que trata da
liberação dos recursos do FMEDM para realização da Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres.
Sendo então aprovada. Apresentado a Resolução n. 13 que trata da organização e da composição da
Comissão Organizadora para a Conferência, dividida em: Comissão de Comunicação, Mobilização e
Articulação e Comissão Temática e Relatoria,  que foi aprovada. Item 5 da pauta  - Fórum de eleição do
CMDM, foi apresentado a necessidade de formar uma comissão eleitoral para o dia do fórum.  As
conselheiras: Júlia, Denise Sanches e Loenir se colocaram à disposição manifestando interesse.  Após
deliberação pelo Pleno, não houve nenhuma objeção. Apresentado edital para deliberação. Foram aprovados
pelo Pleno os nomes das conselheiras como integrantes da comissão eleitoral e edital. Item 7 da pauta - 
Apresentado o material em formato de cartilha para o Pleno para análise e aprovação.  Foi sugerido pelas
conselheiras, bem como a presidente a necessidade de fazer uma leitura criteriosa do material escrito, para
assegurar que seu conteúdo esteja de acordo  com a visão, valores e direitos que este conselho defende. Ficou
decidido que a secretária executiva irá solicitar o material no formato em pdf e/ou imagem para que possa ser
repassado as conselheiras por e-mail para leitura e análise. Após, deverá ser incluso na pauta de reunião
ordinária para a eleição de uma ou mais cartilhas, a depender do preço sua impressão. O que foi aprovado
pela Plenária. Quanto ao item 8 – Informes: A presidente apresentou ao Pleno a necessidade de elaboração do
Planejamento Estratégico para 2018, tendo em vista não ter tempo hábil nesta reunião para deliberação, foi
sugerido e acordado pelos presentes que a mesa diretora realize um esboço do planejamento estratégico de
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2018 e apresente ao Pleno para sugestões e aprovação. O que foi aprovado por unanimidade.  Apresentado a
necessidade de atualizar o grupo de whatsapp do Conselho, para inclusão das novas conselheiras e exclusão
daquelas que não participam mais do Conselho seja por troca de mandado e/ou substituição. Foi orientado
que as informações ali repassadas devem ficar restritas as conselheiras atuais. Feito tais colocações, foi
aprovado pela Plenária. Apresentado as conselheiras pela presidente sobre a página do facebook do Conselho
que necessita ser atualizado para maior visibilidade do Conselho. Repassado os impasses para atualizar a
antiga página do Conselho mesmo após contato direto com o facebook .  Após exposição do ocorrido ficou
decidido que a Conselheira Júlia está autorizada a excluir e criar nova página do Conselho. Isto posto, houve
aprovação por unanimidade pelo Conselho. Sugerido a alteração da reunião ordinária de agosto para o dia
10/08/2017. O que foi aprovado. Quanto ao Ofício do COMDI, referente à criação do dia do conselheiro
municipal, a plenária discutiu e decidiu que é irrelevante esta homenagem, devemos sim, pleitear junto ao
legislativo autonomia no acesso aos recursos do fundo dos conselhos. O SESC enviou convite ao CMDM
para participar do Projeto SESC Saúde no mês de agosto, a presidente explanou a respeito, também
comentou que estaremos em função da divulgação da nossa conferência, a plenária aprovou não participar
deste projeto, porém ficaremos à disposição para contribuir em programas com outros formatos. A presidente
iniciou o relato da viagem a Londrina e entregará ao CMDM um relatório da viagem, porém, devido ao
avançado da hora as conselheiras sugeriram que este assunto entrasse na pauta da próxima reunião ordinária,
devido a sua importância. A plenária aprovou. A presidente sugeriu enviar ofício para agendar uma reunião
com o juiz da 4ª Vara de Execuções Penais, com o Diretor Geral do Fórum e com o Promotor de Justiça da
19ª Promotoria, a fim de solicitar a criação da Vara/Juizado Especializada(o) de Violência Doméstica e
Familiar em Joinville. O Pleno aprovou. Ficou deliberado reunião no dia 13/06/17, às 9h, para organizar a
próxima reunião com o Prefeito, convidar a presidente e vice da OAB Mulher, a Lisete - representando o
Fórum de Mulheres e a mesa diretora do CMDM. 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 08:18, 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 0922554 e o código CRC D2163E1D.

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