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ATA 020/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA JULHO 2017

Ao sexto dia do mês de julho 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 de Direitos das Mulheres, com a presença das conselheiras: Denise, Maria
Cecília, Josefa, Denise Mastroeni, Maria Guilhermina, Tâmara kassandra, Jaqueline Coelho, Júlia,
Liliana, Paula e Luciane, conforme consta na lista em anexo. Liliana, presidente do Conselho,
iniciou a reunião com a leitura da pauta: 1º Aprovação da ata; 2º Planejamento de Ações - 2018;
3º Apresentação da visita de Londrina; 4º Avaliação das cartilhas referente à temática da mulher;
5º III Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres: informes – andamentos -
encaminhamentos; 6º Participação na reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e
visita no CREVI; 7º Informes. Na sequência, a plenária aprovou a ata referente a reunião ordinária
de junho de 2017. Em seguida começamos a debater sobre arte desenvolvida pela SECOM
referente a divulgação da Conferência Municipal que pretendemos realizar no mês de setembro.
Foram apresentadas as imagens elaboradas pela SECOM, e o coletivo fez observações a
respeito do design da proposta criada, oferecendo alterações necessárias. Josefa lembrou da
importância desse material para serem feitas as divulgações do evento e as conferências livres. O
coletivo sugeriu que a figura de uma mão fechada (punho fechado) promoveria uma visibilidade as
lutas enfrentadas por nós mulheres. A secretária-executiva ficou responsável em encaminhar a
SECOM nossas contribuições a respeito da arte desenvolvida e a plenária solicitou uma reunião.
Luciane, mencionou que os profissionais da UNIVILLE, que são nossos parceiros na Conferência,
solicitaram um novo encontro com a comissão de comunicação da Conferência. Ficou agendada
para próxima sexta-feira (07/07) às 10h45min. Liliane sugeriu que a comissão de relatoria,
responsável pela produção de material relacionado aos eixos temáticos agendasse uma reunião
para definir a formatação dos textos que serão apresentados. Agendamos para quinta-feira
(13/07) às 8h30min o encontro desta comissão. Liliana também ressaltou, que caso seja
necessário o Conselho pode fazer uma reunião extraordinária para acertar detalhes sobre a
Conferência. A mesa diretora apresentou a proposta de planejamento referente ao ano de 2018:
ações referentes aos meses de março a novembro do ano citado. Foi aprovada esta proposta de
planejamento. Liliana destaca a importância de realizarmos um evento no dia 23/11/2017 para
registrarmos a posse das novas conselheiras, cita a necessidade de elaborar um Termo de
Referência para executar este evento. Aprovada pela plenária o uso do fundo. Liliane e Josefa
relatam a visita feita a Londrina acompanhadas pelo secretário da assistência social Wagner no
dia 23/05/17. Citaram que Londrina foi uma das primeiras cidades do país a ter um OPM –
Organismo Político para Mulheres. Relataram que desde 1997 os movimentos de mulheres
estavam fortalecidos e assim conseguiram avanços em relação às políticas públicas destinadas
as mulheres. Foi dito também que há uma forte articulação entre os diferentes setores que
compõem a rede de proteção social as mulheres (CAM, guarda municipal, OAB, Casa da Mulher,
Programa Rosa Viva, etc), e que também, existe apoio da sociedade civil em relação às mulheres
inseridas nos Serviços de enfrentamento a violências, inclusive sendo prioritárias em ações
específicas, com inserção no mundo do trabalho, nas políticas de habitação e moradia, assim
como de geração de renda. Josefa comenta que desde 2010 há um juizado especializado em
violência doméstica nesta cidade, chamada de vara Maria da Penha. Foi mencionado que a
guarda municipal faz um serviço de ronda as localidades de residências das mulheres que
possuem medida protetiva e encaminham a polícia militar os casos em que é necessário
intervenção. Os profissionais da guarda municipal recebem capacitação pela Secretaria de
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Políticas para as Mulheres e a própria juíza da Vara Maria da Penha participa desta formação. Ela
ressalta que esta proposta de atuação da guarda municipal é diferente da sugerida pela câmara
de vereadores de Joinville, pois em Londrina existe uma articulação entre os serviços da rede de
proteção. Josefa comentou também, que seu sentimento em relação a proposta de termos uma
secretaria de políticas para as mulheres em Joinville deve ser mantida – há esperança, mas as
questões orçamentárias não devem ser desconsideradas. Liliana ressalta que o momento
econômico atual faz com que as políticas públicas para as mulheres não estejam elencadas como
prioritárias. Liliana comentou também sobre os atendimentos direcionado as crianças que estão
em situação de vulnerabilidade frente as violências perpetradas contra sua genitora – depoimento
sem dano, e, inclusive os atendimentos direcionados aos agressores. Outra questão que foi
abordada neste encontro foi a avaliação do material enviado pela Editora Amigos da Natureza. O
coletivo decidiu que as cartilhas não correspondem as necessidades e interesses do conselho,
portanto descartamos aquisição deste material. Foi mencionado que o próprio Conselho
Municipal de Direitos das Mulheres pode elaborar material de apoio e divulgação, considerando
as potencialidades das conselheiras. Liliana sugeriu que o Conselho elabore um pré-projeto para
confecção de cartilha ou material equivalente, assim como montar uma equipe para essa ação.
Liliana ressaltou que os textos utilizados na Conferência Municipal de Direitos das Mulheres serão
impressos com os recursos do Conselho. Luciane apresentou o modelo de avaliação utilizado na
Conferência de Assistência Social e Liliana sugeriu ver o modelo de avaliação da Conferência
Municipal da Saúde da Mulher do nosso município. Foi aprovada pelas conselheiras a visita
técnica a Florianópolis para conhecermos o CREMV – Serviço Especializado a Mulheres em
Situação de Violações de Direitos e participação na reunião do CEDIM com recursos do FMEDM,
e as conselheiras que irão nesta visita: Júlia, Maria Cecília, Denise Mastroeni e Paula. Também foi
confirmada a presença de Liliana, Josefa e Jaqueline no encontro de mulheres rurais, no mês de
junho do corrente ano. Luciane, secretária-executiva falou sobre a necessidade de remanejamento
dos valores referentes as diárias para Florianópolis e para confecção de cartilha ou material de
divulgação do Conselho. As alterações realizadas referem-se somente a realocação de valores.
Realocamos verbas do item 5 no valor de R$ 5.500,00 para o item 2 e foram realocados verbas
do item 6 no valor de R$ 3.000,00 também para o item 2. Aprovada a alteração do Plano de
Aplicação – LOA 2017. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Maria Cecília
Takayama Koerich, segunda 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/2017 e a assinatura
da atual presidente do CMDM/2018.

Documento assinado eletronicamente por Liliana Piscki Maes , Usuário Externo,
em 14/02/2018, às 14:38, 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 Júlia Melim Borges Eleutério,
Usuário Externo, em 28/02/2018, às 20:34, 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 1500494 e o código CRC 19025D4D.
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