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ATA Nº. 09/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER – CMDM
LOCAL: Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania, Rua Coronel Oliveira, 274 –
Centro – São Francisco do Sul, SC.
DATA: 26/10/2017
HORÁRIO: 09:00 horas
1. PARTICIPANTES
1.1. CONSELHEIRAS TITULARES PRESENTES
1.1.1. Governamentais:
Aline Mamede (Secretaria de Saúde)
Giuliana Capaldo (Secretaria Municipal de Administração)
Maria Aparecida Camilo Anacleto (Gerência de Agricultura)
Soraia das Neves Pinheiro (FUCISF)
Taiane Bitencourt de Oliveira (Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania)
1.1.2. Sociedade Civil:
Eliane Maria Gonçalves (APAE)
Nazira Maria Mattar Ferraz (Rotary Club de SFS)
Stephane Kuhl Silva (ACISF)
Neusa Borges Correia (Ong SOS Vida)
1.2.

SECRETARIA EXECUTIVA

Fabiane Turnes da Silva (Secretária Executiva)
2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
A reunião ordinária, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM teve início às
09:22 horas e término às 11:32 horas, sob a Coordenação da Sra. Soraia das Neves
Pinheiro, presidente do CMDM, e contou com a presença das Conselheiras acima
mencionadas e da Secretária Executiva.
3. PAUTA DA REUNIÃO
1) Aprovação da ata anterior;
2) Documentos expedidos e recebidos;
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3) I Seminário Estadual de Mulheres na Política e Políticas Públicas para as Mulheres;
4) Lançamento do Livro CMDM e Premiação do Concurso de redação;
5) Protocolo de Atendimento a mulheres vítimas de violência;
6) Plano de Ação 2018;
7) Assuntos diversos.
__________________________________________________________________________
4. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR - 08/2017
Aprovada, sem nenhuma ressalva, a ata nº 08/2017, da reunião ordinária do dia 28 de
setembro de 2017.
__________________________________________________________________________
5. DOCUMENTOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS
5.1. DOCUMENTOS RECEBIDOS
5.1.1. Ofício nº 36/2017 Câmara Municipal de Vereadores – Gab. Edson Luiz Duarte:
indicação da Sra. Marli Nickel para recebimento do Troféu Mulher Que Faz;
5.1.2. Ofício nº
5.1.3. E-mail Coordenadoria Estadual do Programa Saúde do Adolescente de Políticas
Públicas para a Mulher: convite para web conferência, dia 23 de outubro, das 10 às 12:00
horas, com o tema “Conversando com a Dra. Albertina: Como reduzir a gravidez na
adolescência em sua região”;
5.1.4. E-mail FECAM: convite para participação do I Seminário Estadual de Mulheres na
Política e Políticas para as mulheres, nos dias 13 e 14 de novembro, em Bombinhas.
5.2. DOCUMENTOS EXPEDIDOS
5.2.1. Ofício nº 048/2017: encaminhado para o Sr. Renato Gama Lobo, Prefeito Municipal de
São Francisco do Sul, encaminhamento de projeto de lei com a alteração da lei nº 581/2007
da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 809/2009 da criação do Fundo
Municipal dos Direitos da Mulher, unificando-as;
5.2.2. Ofício nº 049/2017: encaminhado para o Sr. Luiz Arnaldo Martins, Secretário de
Desenvolvimento Social e da Cidadania, informando que será realizado no dia 06 de
novembro de 2017, com início às 19:00 horas, no Cine Teatro X de Novembro, o lançamento
do livro “Histórias de Vida” e conjuntamente a premiação do Concurso de Redações 2017
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“Mulher, quem sou eu” e solicitando a este órgão a disponibilização de funcionários para
auxílio na organização do evento durante este dia, assim como água para os participantes e
autoridades, veículo com motorista, sonorização, data-show, notebook, decoração do local e
cerimonialista.
__________________________________________________________________________
6. ASSUNTOS TRATADOS
6.1. I SEMINÁRIO ESTADUAL DE MULHERES NA POLÍTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA AS MULHERES
Após a leitura do convite da FECAM para a participação dos conselhos municipais do estado
de Santa Catarina para participação no “I Seminário Estadual de Mulheres na Política e
Políticas para as mulheres”, nos dias 13 e 14 de novembro, em Bombinhas, foi deliberado,
devido à relevância dos assuntos abordados, principalmente em relação ao tema “mulher na
política” que o CMDM pretende trabalhar a anos e não se conseguiu este avanço e também
a experiência de outros conselhos do estado, a participação das conselheiras: Maria
Aparecida Camila Anacleto, Soraia das Neves Pinheiro, Nazira Maria Mattar Ferraz e da
secretária executiva, Fabiane Turnes da Silva, no primeiro dia do evento (13 de novembro),
sendo que os assuntos deste dia são de maior interesse do CMDM. Aprovado o envio de
ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania solicitando o transporte e o
pagamento de despesas para este dia.
6.2. LANÇAMENTO DO LIVRO CMDM E PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE REDAÇÃO
Em relação ao evento do lançamento do livro do CMDM e premiação do concurso de
redações do CMDM – 2018, que acontecerá no dia 06 de novembro de 2017, com início às
19:00 horas, no Cine Teatro, a secretária executiva confirmou a presença da pianista, Sra.
Bianca e da cantora Luzia Machado para apresentação artística de abertura do evento.
Aprovado o envio de ofício reiterando estes pedidos. O cerimonial também está confirmado
com a gerência de comunicação da prefeitura, assim como a sonorização. Em relação à
iluminação do local, a presidente verificará com o Cine Teatro. A secretária executiva fez a
sugestão de pedido para a Câmara de Vereadores da apresentação que foi feita na última
premiação do Troféu Mulher Que Faz para visualização neste dia, sugestão esta aprovada
pelo conselho. Fez a leitura do resumo que acontecerá no dia: primeiro a formação da mesa
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de autoridades, depois as apresentações artísticas, um vídeo, que fez a elaboração, com o
tema Mulher, em seguida a premiação do concurso de redações com a leitura das
vencedoras, agradecimentos a todos que contribuíram com os brindes, apresentação de
outro vídeo sobre auto-estima, entrega dos livros para as vencedoras dos concursos de
redação até o ano de 2016, posteriormente o vídeo da apresentação da Câmara de
Vereadores homenageando as ganhadoras do Troféu Mulher Que Faz e a entrega dos livros
para estas homenageadas, encerrando o evento com a noite de autógrafos. As conselheiras
aprovaram a programação. A secretária executiva falou do problema para localização das
mulheres, sendo que os telefones apresentados das mulheres na época, muitos não existem
mais e sugeriu uma convocação do CMDM para colocar no grupo do CMDM e solicitação de
divulgação nas rádios locais. As conselheiras também se dividiram para fazer a entrega dos
convites para o evento, para as mulheres que receberam o Troféu Mulher Que Faz:
1ª EDIÇÃO – 2008
Carmen de Oliveira Musse e Edite Tereza Corrêa – Nazira,
Maria Lúcia de Freitas – Maria Aparecida e
Nadirinez Bolognini – Giuliana.
2ª EDIÇÃO – 2009
Maria do Carmo de Souza e Aracely Braz - Soraia
Cedenir Gomes Lobo- Nazira
Rosa Myrian Lehmkuhl Schmidt - Giuliana
3ª EDIÇÃO – 2010
Liamaris Terezinha Furmann Pereira - Fabiane
Maria da Conceição Souza Maria Aparecida
Maria Gonçalves da Silva- Fabiane
Rosa de Lima Momm - Maria Aparecida
Onélia Coelho dos Santos - Maria Aparecida
4ª EDIÇÃO – 2011
Eliane Nascimento dos Santos - Maria Aparecida
Hemily Gonçalves de Almeida - Giuliana
Iná Alves de Deus Inácio- Nazira
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Rosa dos Santos Costa - Soraia
Enedir Martins da Costa - Giuliana
5ª EDIÇÃO – 2012
Anelore Pavanello dos Santos - Fabiane
Edair da Costa Lucas - Soraia
Rosa Dulcelina Lima de Aviz - Giuliana
Sônia Maria Costa Rocha - Neusa
Clélia Maria Cidral Branco - Giuliana
6ª EDIÇÃO – 2013
Eulália de Oliveira - Fabiane
Lena Maria da Rosa de Souza - Giuliana
Maria da Graça da Silva Costa - in memorian - Soraia
Maria Júlia Ramos Gomes - Soraia
Tamara Zimmermann - Neusa
7ª EDIÇÃO – 2014
Alice Lunardon Moreira- Nazira
Irene Silva de Oliveira – In Memoriam - Soraia
Lair Leoni Bernardoni - Giuliana
Professora Maria Augusta Bezerra - Soraia
Nair Campos da Silveira - Fabiane
8ª EDIÇÃO – 2015
Clara Amélia da Costa Pereira - Giuliana
Dulce Rosa Soares de Aguiar- Nazira
Lauraci Miranda dos Santos - Maria Aparecida
Maria Ciria Ramos de Oliveira- Nazira
Zulma Maia da Silva - Soraia
Menção Honrosa: Karen Laíze Ramos Estrella Pereira- Nazira
9ª EDIÇÃO – 2016
Neusa Ferreira da Rosa – Fabiane
Andrea de Oliveira – Soraia
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Paulina de Oliveira – Maria Aparecida
Maria Vitalina Bona– Maria Aparecida
Renata Lima de Castilho – Nazira
Em relação às vencedoras do concurso de redação, foi encaminhada a relação para o grupo
e se alguém conhecesse alguma das vencedoras, entraria em contato.
6.3. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
A conselheira Nazira disse que não foi à delegacia fazer a fala para agendamento de
reunião, por indisponibilidade de tempo, mas levou a cópia do ofício e fará a conversa com o
delegado.
6.4. PLANO DE AÇÃO 2018
Aprovada a criação da comissão para elaboração do plano de ação 2018, formada pelas
conselheiras: Nazira, Aline, Neusa, Soraia, Taiane e pela secretária executiva, que se reunirá
no dia 27 de novembro de 2017, com início às 08:00 horas, na Secretaria de
Desenvolvimento Social e da Cidadania. Aprovada a alteração da data da próxima da
reunião ordinária do CMDM para o dia 30 de novembro.
__________________________________________________________________________
7. ASSUNTOS DIVERSOS
7.1. CONSELHO TUTELAR
A conselheira tutelar Kátia esteve presente e agradeceu o convite para participação na
reunião e enfatizou a importância dos temas abordados que também são discutidos e
trabalhados no Conselho Tutelar, como violação de direitos, abuso sexual, automutilação que
está vindo de forma bem crescente e atingem toda a família. Destacou o alto índice no
município de suicídio e automutilação e mães usuárias de drogas e que o CREAS
infelizmente não funciona de forma efetiva e que os dados da delegacia não conferem com
os do CREAS. A conselheira Aline confirmou que infelizmente a rede não funciona e
ressaltou o alto grau de pacientes psiquiátricos no município e questionada do motivo ela
responde que o Dr. Ronaldo acredita que é devido a relacionamento entre parentescos,
muito primos com primas, disse que o CAPS hoje conta com uma equipe de terapeuta
ocupacional, dois médicos, assistente social, equipe de enfermagem completa, psicólogo, e
ela, como coordenadora.
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7.2. WEB CONFERÊNCIA - “CONVERSANDO COM A DRA. ALBERTINA: COMO
REDUZIR A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM SUA REGIÃO”
A secretária executiva informou que encaminhou previamente através de e-mail e pelo grupo
de Whatsapp sobre a web conferência, que aconteceu no dia 23 de outubro, das 10 às 12:00
horas, com o tema “Conversando com a Dra. Albertina: Como reduzir a gravidez na
adolescência em sua região” e indagado ao conselho se alguma conselheira teve a
oportunidade para assistir para repassar as demais, foi respondido que infelizmente ninguém
teve disponibilidade de tempo para assistir, por estar trabalhando durante este horário e que
estas deveriam acontecer durante o período noturno.
7.3. TROFÉU MULHER QUE FAZ 2018
As conselheiras deliberaram o envio de ofício para as entidades que pertencem ao CMDM e
Rede Feminina de Combate ao Câncer para enviar duas indicações de mulheres e resumo
de suas biografias para receberem o troféu “Mulher Que Faz” para o ano de 2018, com o
prazo até 20 de novembro, para deliberação e escolha das mulheres que receberão o troféu,
na próxima reunião ordinária do CMDM, do mês de novembro. Feito o pedido também que as
conselheiras já fossem pensando em indicações junto a suas comunidades para contemplar
todos os territórios e áreas de atuação especificadas na lei de criação do troféu.
7.4. DIA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
A presidente disse que a entidade MADEF – Movimento Afro Descendente Francisquense,
em parceria com a prefeitura, fará um evento alusivo ao dia da consciência negra
provavelmente no dia 20 de novembro. No evento acontecerá oficinas de turbantes, roda de
conversas, entre outras atividades. Assim que concluído encaminhará o convite no grupo do
CMDM, com horários e demais informações.
__________________________________________________________________________
8. PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 30/11/2017 (Quinta-Feira)
Horário: 09:00 horas
Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania
__________________________________________________________________________
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, e eu, Fabiane Turnes da Silva,
Secretária Executiva do CMDM, lavro e assino a presente ata, que após lida e aprovada,
será assinada pelas conselheiras presentes. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

____________________________
Soraia das Neves Pinheiro

____________________________
Taiane Bitencourt de Oliveira

____________________________
Aline Mamede

____________________________
Eliane Maria Gonçalves

____________________________
Maria Aparecida Camilo Anacleto

____________________________
Fabiane Turnes da Silva

_________________________
Giuliana Capaldo

____________________________
Neusa Borges Correia

____________________________
Nazira Maria Mattar Ferraz

_______________________
Stephane Kühl

