
 

RESOLUÇÃO SEI Nº 0832904/2017 - SAS.UAC

 

 

Joinville, 07 de junho de 2017.
 

Resolução nº 011/2017 – CMDM

 

Dispõe sobre a III Conferência Municipal dos Direitos
das Mulheres, referente ao tema, eixos temáticos, data,
local, programação e dá outras providências.
 

                        O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, criado pela Lei nº 5.133, de 17 de
dezembro de 2004, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em reunião ordinária do dia
1º de junho de 2017, a plenária aprovou.

 

                        Considerando o Decreto nº 29.000, de 26 maio de 2017, que convoca a III
Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres e a Resolução nº 006/2017, de 2 de março de
2017, que  aprova a III Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres a ser realizada em 2017 e
aprova e institui a Comissão Organizadora da Conferência.

 

                        Considerando planejar e promover ações transversais e intersetoriais que se
articulem com a intergovernabilidade e com a participação social para trabalhar a equidade de
gênero, o combate à discriminação e preconceitos.

 

                        Considerando articular ações e promover campanhas efetivas de combate para o
enfrentamento à violência contra a mulher, conforme preconiza a Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/2006) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015).

           

Resolve:

                        Art. 1º Aprovar a III Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres a ser realizada
nos dias 22 e 23 de setembro de 2017, no Centro de Convenções da UNIVILLE, situada na Rua:
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Paulo Malschitzki, 10 - Zona Industrial Norte - Joinville – SC.

 

                        Art. 2º Aprovar a III Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres terá como
tema: “Igualdade de gênero e os novos direitos”, divididos em quatro grupos de trabalho com os
temas assim denominados:

Grupo de trabalho 1 - Eixo: Identidade de gênero e orientação sexual.
Grupo de trabalho 2 - Eixo: Vulnerabilidade e a violação dos direitos da mulher joinvilense.
Grupo de trabalho 3 - Eixo: A invisibilidade da mulher negra e a questão racial em Joinville.
Grupo de trabalho 4 - Eixo: Enfrentamento da violência contra a mulher.
     

                        Art. 3º Aprovar a programação da III Conferência Municipal dos Direitos das
Mulheres, conforme segue:

 

PROGRAMAÇÃO:
 
22/09/17
 
17h30min - Recepção e credenciamento
18h - Coffee break
18h30min - Cerimonial de abertura
19h - Apresentação cultural
19h15min – Palestra com o tema: “Igualdade de gênero e os novos direitos”
21h - Debate
22h – Encerramento
 
23/09/17
 
8h - Coffee break
8h15min - Leitura e aprovação do regimento interno da Conferência
8h30min – Palestra com o tema: “Identidade de gênero e orientação sexual”
9h30h - Início dos trabalhos dos eixos temáticos
12h – Intervalo para o almoço
13h30min - Apresentação cultural
13h50min - Apresentação e aprovação das propostas dos eixos temáticos e das moções
15h - Coffee break
15h15min - Fórum de eleição das conselheiras do CMDM - gestão (2017-2019)
17h - Encerramento
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Joinville, 1º de junho de 2017

 

 

Liliana Piscki Maes

Presidente do CMDM

 
 

Documento assinado eletronicamente por Liliana Piscki Maes , Usuário Externo,
em 07/06/2017, às 13:02, 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 0832904 e o código CRC E79CF82D.
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