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ATA 021/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA AGOSTO 2017

 

Ao décimo dia do mês de agosto 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, Josefa, Denise Mastroeni, Scheila, Jaqueline, Cristina, Samara,
Marlise, Liliana, Loenir, Lisete, Geisa, Paula, a secretária executiva Luciane e a participante Mara
Beatriz Souza, conforme consta na lista em anexo. A conselheira Maria Cecília e a Júlia
justificaram sua ausência informando estar de atestado. Aberta a reunião pela Presidente do
CMDM - Liliana Piscki Maes, que fez a leitura da pauta: 1º Aprovação da ata; 2º III Conferência
Municipal dos Direitos da Mulher, 3º Fórum de Eleição do CMDM;, 4º Socialização do 13º Mundos
de Mulheres & Fazendo Gênero 11; 5º Informes. Na sequência, a plenária aprovou a ata referente
a reunião ordinária de julho de 2017. Iniciada o segundo item da pauta, a presidente informou
sobre os materiais gráficos da Conferência, as correções necessárias e informou que alguns
funcionários do setor de comunicação estão em férias. Foi discutido sobre a apresentação
artística de sábado, alguns grupos foram convidados, mas não poderão comparecer. Foi
mencionado sobre os brindes a serem entregues para as palestrantes e a conselheira mais
antiga. Foi acordado que as camisetas conterão o logo da empresa patrocinadora. Em seguida,
foi discutida a arte da conferência, requerendo suavizar a mão e o punho cerrado, então, foi
aprovada a convocação de reunião extraordinária no dia 21 de agosto, às 8:00, para aprovar a
modificação na arte da conferência. Os demais materiais gráficos da conferência foram
aprovados em plenária. Sobre a limpeza do local necessária durante o período de atividades da
conferência, a presidente pediu auxílio das entidades parceiras, por contratação ou apoio
financeira, Loenir verificará com a Casa da Avó Joaquina. Em seguida, foi organizado
previamente a disposição de conselheiras para apoio nas seguintes atividades: Recepção –
Jaqueline, Denise Mastroeni e Loenir, Coffee Break - Marlise e Scheila, Acompanhamento de
palestrante - Cecília (no primeiro dia) e Júlia (no segundo dia); Relatório da Conferência – todas
as conselheiras são responsáveis, a Samara auxiliará na sexta-feira e Jaqueline no sábado, será
convocada reunião da comissão de temática e relatoria e comissão de comunicação, mobilização
e articulação após o evento, para finalizar o relatório, que será entregue no dia cinco de outubro de
dois mil e dezessete. Cerimonial de sexta-feira – SECOM, Discurso pelo CMDM – Liliana,
Cerimonial de sábado - Josefa (Loenir e Jaqueline se oferecem a auxiliar no preparo), leitura do
regimento interno - Denise Mastroeni, Informática – Eric. Para apoio logístico nos trabalhos dos
eixos temáticos ficou disposto Geisa para o eixo um, Josefa para o eixo dois, Samara para o eixo
três e Paula para o eixo quatro. A equipe dos eixos temáticos é responsável em organizar as
salas onde acontecerão os trabalhos dos eixos. Foi decidido que os formulários de moções
deverão ser entregues até o meio dia de sábado, recolhido ao final dos grupos de trabalho e
conferido pelas conselheiras Geisa e Paula. Sobre a divulgação, todas as conselheiras são
responsáveis, Geisa e Paula se dispuseram a divulgar nas faculdades; será enviado ofício às
mídias de rádio e TV. Sobre a organização do Centro de Convenções da Univille, haverá
exposição da fotógrafa Jéssica Michels; Jaqueline sugere que seja feito um painel de fotos com
história do CMDM. As conselheiras estarão no local na sexta-feira pela manhã para a
ambientalização. Ao ser divulgado as atribuições da secretaria executiva, Jaqueline sugeriu

Ata SAS.UAC 1315035         SEI 17.0.077564-0 / pg. 1



moção para que se garanta dois profissionais no apoio do CMDM. Em relação às conferências
livres a presidente pediu que as conselheiras organizem em suas entidades e reforça a
importância da divulgação por todas as conselheiras. Josefa se responsabilizou pelo CCI, Samara
pelo Consulado da Mulher e Jaqueline pela SDRural e sindicatos rurais, Marlise por instituições
que atendem mulher. Aline Sikorski, da Central de Penas e Medidas Alternativas havia se
disposto, por e-mail, a organizar uma conferência livre no Fórum. Samara também se disponibiliza
a entrar com contato com Maria, do Ver Mais. Denise Sanches criará página no facebook. Mara,
que estava participando como ouvinte pela Câmara de Vereadores de Joinville sugere a
divulgação na Tribuna Livre, que acontece todas as quartas-feiras. Será enviado ofício à OAB
para que divulgue em seus meios. Ficou decidido que na próxima reunião será definido quais
conselheiras auxiliarão com a organização do material gráfico. Devido a extensão desta pauta, o
quarto item foi adiado para a reunião de setembro. A seguir, discutimos o terceiro ponto de pauta,
a Comissão Eleitoral apresentou o edital de convocação e regimento interno para a eleição,
aprovado por todas. Será encaminhado ofícios para as entidades participarem do Fórum de
Eleição (Gestão 2017-2019). Para finalizar com os informes, a presidente expôs sobre a empresa
que ganhou a licitação para a conferência, no valor de dezesseis mil, e entregou os documentos
dia quatro deste mês. Aguardaremos a finalização da contratação, tão logo ocorra nos reuniremos
com a empresa para decidir as palestrantes. Liliana dá o informe sobre o homem autor de
violência, que ameaçava constantemente a ex esposa e foi convidado a palestrar na OAB sobre
alienação parental. Assim que dialogado sobre o caso com a instituição, foi retirado o convite.
Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Denise Sanches da Silva, primeira
secretária do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, lavrei a presente ata que será publicada
no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura Municipal de Joinville, com a assinatura
eletrônica da presidente do CMDM.

 

Documento assinado eletronicamente por Liliana Piscki Maes , Usuário Externo,
em 05/12/2017, às 19:54, 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 1315035 e o código CRC 6EAB7EE9.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMDM
Lei n°. 5133 de 17 de dezembro de 2004

CONSELHO MUNICIEM. DOS
DIREITOS DA MULHER

JC$ vIIIRBC

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE AGOSTO DE 2017

GOVERNAMENTAL
SEGMENTO NOME ASSINATURA

SAS T. Maria Cecília Takayama Koerich

S. Denise Sanches da Silva
SAS

T. Josefa Jesuína Santiago. Prates
Martins

S. Denise Ângela Mastroeni

Secretaria da Educação T. Scheila Maris Engelmann Chaves

S. Edneia Vieira da Costa

Secretaria da Saúde T. Leila Cristina de Assis
S. Maria Guilhermina Murtinho de
Borba

Secretaria da Habitação T. Vanessa Metz Kazeker

S. Tâmara Kassandra Carneiro
Secretaria de Cultura e
Turismo — SECULT T. Iara Pâmela Vasconcelos Silva

S. Juliana Cristina de Oliveira
Secretaria de
Desenvolvimento Rural
SDRURAL

T. Jaqueline do Rocio Alves Coelho

S. Ladi Voigt
Delegacia de Proteção a
Criança, Adolescente,
Mulher e Idoso

T. Cristina Maria Weber

S. Magda Nunes Felisberto
Bitencourt

Rua Afonso Penna, 840 — Bucarein - CEP: 89202-420 — Tel.: (47)3432-8543
e-mail: cmdmjoinville@gmail.com
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMDM
Lei n°. 5133 de 17 de dezembro de 2004

CONSELHO MUnLu ML 004
DF REITOR DA MULHER

Joinville/SC

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE AGOSTO DE 2017

NÃO GOVERNAMENTAL

SEGMENTO NOME ASSINATURA

Entid. de Assist.
Social que Prestam
Atendimento à
Mulher

T. Samara da Rocha Espindola
(Consulado)

S. Cleide Gasparin de Liz (Consulado)

T. Marilda Salete Santos (CENEF)

S. Rita Camanho (+ Gênero)

Entidades de
Atenção Integral à
Saúde da Mulher

T. Marlise Graf (Rosa de Saron)

S. Regina Vaz (Rosa de Saron)

Núcleos de Estudo
de Gênero das
Universidades

T. Júlia Melim Borges Eleutério (ACE)

S. Marilene Wittitz (ACE)
Associação de
Classe T. Liliana Piscki Maes

S. Jaqueline Duarte
Associação de
Mulheres de Etnias
e Raças

T. Loenir Fátima de Paula Furtado

S. Jacila de Souza Barbosa
Instituições de
Atendimentos à
Mulher Vitima de
Violência

T. Lisete Freitas Vargas Ellmer

S. Irma Kniess

Entidades de
Defesa dos Direitos
da Mulher

T.Geisa Cristiane Kuster
f)

S. Paula Fernanda Rocha Dias
Secretaria
Executiva
Serviço de Apoio
Téc. ao Conselho

Luciane Piai
j f
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMDM
Lei n°. 5133 de 17 de dezembro de 2004

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER

JoInvIIIo/SC

LISTA DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES DO CMDM
REUNIAO ORDINARIA DE 10 DE AGOSTO DE 2017

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

TELEFONE EMAIL
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