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ATA 23/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2017

Ao décimo quarto dia do mês de setembro 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 Município dos Direitos da Mulher, com a presença das
conselheiras: Maria Cecília, Josefa, Maria Guilhermina, Jaqueline, Cristina, Sheila, Samara,
Liliana, Loenir, Paula, Marlise, Lisete, secretária executiva Luciane e os convidados: Tamires,
Maria Nilda, Mirella, Maria Vilma, Fernanda, Luciana, Emília, Talyta, Mônica e Monaliza, com a
ausência justificada de Denise Mastroeni e Júlia Melim Borges Eleutério, conforme consta na lista
de presença anexo. A pauta proposta: 1. Aprovação das atas; 2. III Conferência Municipal dos
Direitos das Mulheres; 3. Informes: a) Nota de apoio a professora de Indaial; b) Evento do Fórum
da Comarca de Joinville - dia 14/09/18. Reuniram-se para tratar dos assuntos citados na pauta do
dia, Liliana iniciou este encontro solicitando a aprovação das atas das reuniões anteriores, as atas
foram aprovadas e, também sugeriu que as conselheiras assinassem a nota de apoio a
professora Marcia Friggi que vivenciou situação de violência em Indaial. Continuando com a
palavra a presidente comentou sobre o processo de licitação para contratação da empresa que
organizará a conferência. A presidente informou que não tivemos sucesso em relação ao
processo licitatório, e que o coordenador da Casa dos Conselhos explicaria esta questão de
modo mais específico. Neste contexto, Lisete sugere que o CMDM tenha um posicionamento em
relação as dificuldades enfrentadas para a realização da conferência, pois esta dificuldade é
recorrente em relação ao conselho da mulher. Liliana menciona que há a necessidade de criação
de um fundo específico para o CMDM, como o existente no conselho da saúde. Josefa, vice-
presidente relatou sobre a reunião que tiveram com a gerente de administração e finanças da
SAS, Ana Damaris e com o Diretor Executivo da SAS. Eric, coordenador da casa dos conselhos,
informou que está em andamento o processo licitatório da conferência da mulher, porém, nenhuma
empresa até o momento conseguiu habilitar-se para a sua realização, e não há um tempo
suficiente para aguardar a licitação, pois a data da conferência já está confirmada. E apresenta
uma proposta alternativa para as demandas deste evento. Em relação a alimentação, ofertada nos
períodos de intervalo a equipe de segurança alimentar poderá assumir esta responsabilidade,
sem custos ao conselho; a Secretaria de Comunicação, ofertaria o cerimonial para a noite de
abertura, assim como os folders e artes já solicitados; Giana, psicóloga da SAS faria a parte de
cerimonial do dia seguinte, pois tem experiência nesse trabalho, a Denise Mastroeni faria a leitura
do Regimento Interno da Conferência. A parte de multimídia estaria sobre responsabilidade do
coordenador da casa dos conselhos, e também seria ofertado transporte as conselheiras com
saída da SAS tendo como destino a conferência. Luciane lembrou que cada eixo temático deverá
encaminhar suas moções e propostas dentro do horário estabelecido, até às 12h, do dia
24/09/17, para que possa ser socializado com as demais participantes da conferência, Paula e
Geisa são as responsáveis em receber as moções. Luciane, informa que há necessidade de
apoio para montar as pastas que serão disponibilizadas para as participantes do evento. Algumas
conselheiras se manifestaram para apoiar neste trabalho. Diante deste contexto, ficou
estabelecido que cada eixo temático da conferência enviaria no máximo dez propostas para a
plenária, que teríamos um documento padrão para registros de moções e deliberações. Seria
necessário trinta assinaturas para que a moção fosse aprovada. Cecília entrará em contato com o
conselho de assistência para buscar os materiais utilizados por eles na conferência deste ano. O
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secretário de assistência social esteve presente em uma parte da reunião, e foi apresentado a
importância da conferência para as mulheres do município, assim como, as dificuldades
enfrentadas para sua realização. Um questionamento feito pela vice-presidente, Josefa foi
relacionado a falta de recurso financeiro para custear as palestrantes. O secretário de assistência
social, não pode ficar até a finalização da reunião, mas assumiu o compromisso em apoiar a
conferência. Realizamos um check-list das demandas da conferência e as pessoas responsáveis:
recepção geral com Emília, Luciane, Talyta; assinatura da lista de presença e entrega de crachá:
Camila, Michele, Cristiana, Nilza, Kátia e Verônica; atendimento a pessoa com deficiência: Ana,
Tamires; novas inscrições: Mônica, Jaqueline, Maria Vilma, Mirela e Maria Nilda, conselheiras
responsáveis: Jaqueline C., Denise M. e Loenir. A hospedagem e o transporte das participantes
confirmadas e as conselheiras que irão acompanhá-las, Cecília responsável em acompanhar
Daniela Félix e Júlia por Letícia Lanz. Responsáveis pelo coffee break: Marlise, Scheila, Fernanda,
Ana e Edina. Luciane, secretária-executiva do conselho, sugere que o regimento do fórum de
eleição não seja impresso, mas ficará exposto no telão do evento para a leitura, aprovado pela
plenária. A Comissão eleitoral é composta pelas conselheiras: Júlia, Denise Sanches e Loenir,
responsáveis pelo Fórum de Eleição. Quanto ao relatório da conferência, todas as conselheiras
são responsáveis pela sua execução, a Samara disponibilizou-se em anotar na sexta-feira. Paula,
ficou responsável em dar suporte aos participantes dos eixos temáticos, e também atuará no eixo
4. Em relação a organização do Centro de Convenções da UNIVILLE, aprovado para ser realizado
na sexta-feira no período matutino, com o apoio de: Samara, Liliana, Mirela, Loenir, Marlise, Maria
Nilda, Jaqueline e Maria Vilma. Os materiais de divulgação da conferência estão disponíveis na
sala do CMDM. Liliana sugere para mesa de abertura a participação de Loenir e de Cecília.
Josefa manifesta disponibilidade para dar suporte no cerimonial de sábado e que ficará dando
apoio logístico. A abertura será com a presidente do conselho, Liliana e o encerramento com
Josefa e Liliana. Com a palavra a presidente do conselho, Liliana falou sobre a importância da
nossa atuação política enquanto conselheiras, da necessidade de estarmos preparadas para lidar
com possíveis polêmicas e conflitos, e aproveitou o momento para agradecer a Luciane,
secretária-executiva por todo seu esforço e trabalho para realização da conferência, e pelo apoio
e parceria de Josefa nas inúmeras atividades de divulgação do evento. Nada mais a tratar deu-se
por encerrada esta reunião, 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 15:53, 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 1942094 e o código CRC D09E4525.

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

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

GOVERNAMENTAL

SEGMENTO NOME ASSINATURA

SAS T. Maria Cecilia 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
belegacia 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 MUNICIPAL AOS
Ui RIMOS DA Mt3LNEN

Jair:MCe,SC

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO ORDINARIA DE 14 DE SETEMBRO 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 Voz (Rosa de Saron)

Núcleos de Estudo de Gênero
das Universidades

T. Júlia Melim Borges Eleutério (ACE) f' e

S. Marilene Wittitz (ACE)
Associação de Classe

T. Liliana Piscki Maes ,

S. Jaqueline Duarte
kssociação 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

Secretaria Executiva
Serviço de Apoio Téc. ao
Conselho

T.Geisa Cristiane Kuster

S. Paula Fernanda Rocha Dias 

Luciane Piai

Rua Afonso Penna, 840 — Bucarein - CEP: 89202-420 — Tel.: (47)3432-8543
e-mail: cmdmjoinville@gmail.corn
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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

ASMCOk(SC

LISTA DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES DO CMDM
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

TELEFONE EMAIL
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Rua Afonso Penna, 840 — Bucarein - CEP: 89202-420 — Tel.: (47)3432-8543
e-mail: cmdmjoinville@gmail.com
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