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ATA 022/2017 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA AGOSTO 2017
 

Ao vigésimo segundo 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 e trinta minutos, foi realizada
uma reunião extraordinária do Conselho Município dos Direitos da Mulher, com a presença das
conselheiras: Maria Cecília Takayama Koerich, Denise Sanches da Silva, Josefa Martins, Denise
Mastroeni, Sheila Chaves, Vanessa Kazeker, Samara da Rocha Espíndola, Júlia Melim Borges
Eleutério, Liliana Piscki Maes, Loenir Furtado, Geisa Kuster, Paula Dias, Luciane Piai, e com a
ausência justificada de Cristina Weber, Lisete Ellmer, Marilda Santos, conforme consta na lista de
presença anexo. A presidente do Conselho Liliana iniciou a reunião elencando os temas a serem
debatidos neste encontro. Na pauta do dia constava o 1° aprovação do layout da Conferência, o 2°
Fórum de eleição do CMDM (aprovação do regimento interno), o 3° III Conferência Municipal os
Direitos das Mulheres e o 4° informes. Foi aprovada por unanimidade o layout da Conferência,
Josefa e Liliana comentaram sobre o processo licitatório para a contratação da empresa que
ofertará os serviços deste evento. Luciane informou que o coordenador da Casa dos Conselhos,
Eric, e ela foram chamados naquele momento, dia 10/08, às 13h, para uma reunião na gerência
de administração e finanças da Secretaria de Assistência Social, com a gerente Ana Damaris e a
coordenadora de compras, Crislaine. Uma proposta sugerida por esta gerência foi de que a data
da Conferência fosse alterada, pois até aquela reunião nenhuma empresa estava selecionada. A
Luciane explicitou os questionamentos sobre os prazos para a entrega dos documentos das
empresas que participaram do pregão eletrônico, pois todo o processo do Termo de Referência
está muito moroso e, disse que seria inviável a mudança da data, devido à dificuldade de
conseguir este local para a conferência e a universidade não teria mais data disponível para este
ano. Josefa e Liliana argumentaram que a data da realização da Conferência não poderia ser
alterada, pois já temos compromissos com entidades parceiras, incluindo a Univille que
disponibilizará o espaço físico para esta ação. Josefa pediu a palavra e manifestou
agradecimento a Luciane e ao Eric, por estarem nessa reunião juntamente a gerência do setor
administrativo e financeiro da Secretaria de Assistência Social, mas por uma questão de respeito,
a presença da presidente do Conselho ou mesmo da vice-presidente deveria ter sido solicitada, já
que tratariam de uma questão de relevância, e que a Conferência está sendo promovida pelo
CMDM e entidades parceiras. Luciane respondeu ao comentário, quando foi chamada pelo
coordenador da Casa dos Conselhos para esta reunião falou ao Coordenador Eric que chamasse
a Presidente do CMDM para acompanhar a reunião, porém ele respondeu que estavam
convidando apenas os dois citados. Josefa comentou que a Conferência ocorrerá na data
prevista, e foi apoiada pelas demais conselheiras, sendo esta decisão aprovada por
unanimidade. A vice-presidente continuou com a palavra e mencionou que dentro do próprio
CMDM há profissionais capacitados para realizar a Conferência, caso não tenhamos nossa
proposta de Termo de Referência contemplado a tempo. Denise Mastroeni também argumentou
sobre termos um plano alternativo neste caso. Liliana e Josefa decidiram ir a gerência de
administração e finanças da SAS para conversar com Ana Damaris, convidaram demais
conselheiras, sendo acompanhadas por Denise Sanches e Maria Cecília. Liliana e Josefa
continuaram com a palavra e informaram sobre ação desenvolvida junto ao CCI, com intuito de
divulgação da Conferência. Também foi informado da necessidade de realizar divulgação junto
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aos demais Serviços da SAS. Júlia informou sobre o Fórum de Eleição que será realizado no dia
23 de setembro, às 15h, durante a Conferência. Mencionou sobre os documentos necessários as
entidades que pretendem ter representação neste Conselho. Júlia apresentou o Regimento Interno
do Fórum de Eleição – gestão 2017-2019, conforme a legislação do CMDM e foi aprovado por
unanimidade. Liliana agradece ao trabalho de Luciane, nossa secretária-executiva, por ter
encaminhado os documentos necessários as entidades. Cecília mencionou que a psicóloga Giana
que atua no CREAS – Bucarein confirmou sua presença na Conferência e que também pode
realizar o trabalho de cerimonial nos dois dias do evento, sendo solicitada apenas um ofício
pedindo a liberação desta profissional ao GUPSE contendo as datas e horários. Liliana
mencionou uma violência perpetrada contra uma mulher transgênero do nosso município, fato que
a colocou em situação vexatória, pois não respeitava o seu direito em relação ao nome social, o
CMDM elaborará uma nota de apoio a esta mulher transexual. Josefa manifestou-se sobre outro
ato de violência dentro do nosso estado, o caso de uma professora agredida por um aluno, fato
que demonstra o quanto nossas escolas estão vulneráveis diante das violências. Cecília
manifestou que elaborará este documento. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião,
eu, Maria Cecília Takayama Koerich, segunda secretária, lavrei a presente ata que será publicada
no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura, com a assinatura eletrônica da
presidente do CMDM/2017 e a assinatura da atual presidente do CMDM/2018.

Documento assinado eletronicamente por Júlia Melim Borges Eleutério,
Usuário Externo, em 06/06/2018, às 22:04, 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.

Documento assinado eletronicamente por Liliana Piscki Maes , Usuário Externo,
em 05/09/2018, às 15:56, 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 1941590 e o código CRC F28489A8.
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