
CORTE CATARINENSE DE MãDIAÇÃ.O F ARBITRAGEM

RESoLUçÃo rq. coRTrlzol 9loo2

REGULÂMENTS DO NUCL=O DA MULIIER

0 Fresidente do Conselhc de Acimini=tração da Corte Catarinense
de Mediaçâo e Arbitragetrn, no uso de suâs atribuições e eíE cumpririento a
deliberação do respectivo Çonselho" firma â presente resolução referente ao
REGUI-AMENT0 DS NUCLEO DA MULHER, Ros terrnos que segue:

CAPíT[.'LO I

DA fiIÂTUREZA E DA SEDE

Ari. 'tro Ficann disciplinados neste Regr-rlarnento ã estrutura organizaeional, as
atribuiçÕ*s das associadas colaboradoras, o iunçionamenio e as ativiciades do Núcleç
da Mulher, nngão vincuiado à Diretoria Executiva da torte Catarinense de Mediação e
Arbitragem {CORTE), criado pela Resolução da CORTI n. 20181003

Art. 20 Observadas as normas estatutárras, i"egirnentais * regulamentares expedidas
pela Cor1e, c Núclea da Muiher atuará r-ra âmbiio territorial da Corte Catarinense de
L4ediação e Arbitrageri.

Art. 30 São diretrizes do Núcieo da Muiher'.

| - a prática da dern*cracia de modo a essegurar a unidade e o anerfeiçoamento das
atividades do Núcleo;

ll - a part-ieípação das mulheres nas açôes e ativia'aeies prom*vidas pelç Núcleo; e

Iii - a artieulação fom os eiivers*s movim*ntos sceiais para pi'omover a eultura cie
rnediaçáo e arbiiragem e dernals métodcs não aeiversariais de r"esoiução de confiitos.

Âr1. 40 ü i.lúcle* da Mulher ten: por objetivos.

I - aiuar nas áreas sacial, cuiturai e eínpresâi-iai, em cçnformidade com as dii-etrizes e
normas emanadas pela Corte;

ll - prcpor a discussãç de questões de interesse da mulher, inser"idas nos cbjetivos
estatutários da Cofie, voitadas à promoção e defesa de seus Cireitos,

lil - propoi'cionar meios de capaciiaçãc de infoi^mação e meihoramento para as ár"eas
de resoiução extrajudicral de conflitos, focada nas mulheres, para que aiuem
efetivamenie nas áreas publica, privada e do tercerro setor

AÍ 5o Compete ao Núcleo da Muiher.

i - atuar em conformidade com as diretrzes e normas emanadas pela Corte, tomando
parte em seus eventos, conhecendo suas açÕes e transmiiindo suas deiineraçÕes;



ii - aplicar as sanções internas previstas em Rorrnas expeciiclas pela Corte nos cãso§
de descumprimento ou inobservância às dispcsiçÕes deste Regulamento lnterno;

lll - prcmover e convocar reuniÕes periodicas não inferiores ao intervaio de 2 (dois)
rnêQêc'

iV - aprovai'projetos de promoção, eventos, sinrposios e demais atividades orciinárias
do Núcieo, bem corno os respectivos custos;

V - elaborar piana anual de ação parâ âpresentar na prirneira reunião do Núcieo e no
ano calendário, ressaivada a possibiliclade de aditivos de ações poderáo ser
apreseniados intempestivamente;

Vl - apresentar propostas de ingresso de recursos parã a Corte, visando o custeio dos
eventos de que trata o inciso lV deste artigc.

Art. 6CI O Núcteo da fululher será instaiasa apos a âprovaÇão deste Regulamento pelo
Conselho de Administração da Corte.

§ únrcc Caberá ao Conselho de Administraçâo fixar * data para instalaçâc do
Nucieo da Muiher atraviÍs da posse da sua üi;'etor^ia provisória.

EÂFiTULO II
DÕ INGRE§§C NO NUCLEü DA MULHER

Âri. 70 São requisiios para o ingresso no Núeieo da íVluiher:

| - estai' associada reguiarmenie à CORTE, cievendo estar qiiitaeias eom a§
abriEaÇÕes finaneeiras e

ll - aderii'às diretrizes e aos objetivas do Núclea da Mulner, na forma cias arts. 1o, 20,
3o, 4" e 5o deste R.egulamento.

Art. 80 Deverão ser desfiliadas do Núcleo da Mulher as asscciadas que se desfiliarern
da Corte.

eÀpiTULü ilt
DA ESTRUTUffiA ORGANIZÂCICNAL

Art. 90 O Núcleo da Mulher será aCminisirado por umâ Diretoria vrnculada à Diretoria
Executiva da Corte, cujos dirigentes cumprirão mandato Ce cjcis (2) anos.

§ únicc. Para exercer cargo na Diretoria cjo Núclea Mulher. ãs suas filiacias
deverão ser crecjenciadas como especialistas em resoluçâo de conflitos.

Art iü Compete à Diretoria do Núcleo da lJlulher:

| - administrar, organizar, execuiar as suas ativiCarjes e respectivos eventos;

il - atender as deliberações Cc Ccnseihc de Adminisiração e da Diretaria Executiva;



,tailt:,..;!:

lll - captação de recursCIs financeiros que serão geridos pela órgãa competente da
Diretoria Executiva;

lV - apresentar à Diretoria Executiva relatórios anuais de suas atividades.

Art. 11 A Diretoria do Núcleo da Mulher terá a seguinte composição:

l- Presidência;

ll - Vice-Presidência.

lll- Secretaria;

lV * Assessora de RelaçÕes Sociais; e

V - Assessora financeira.

Aú. 12 Sâo atribuiçôes dos membros da Diretoria:

I - da Presidente:

a) Administr*r e coordenar as açôes do Núcleo da hfrulher;
b) Presidir e convocar as reuniões da Diretoria e cie dernais atividades;
c) Representar a entidade perante o üonselho de Adrninistração, Diretoria

Executiva e outros eventos;
d) Elaborar a agenda das reuniões sob sua presidência.

ll - da Vice Presidente:

a) Substituir a Presídente, atendendo suas determinaçÕes e ern suâ§
ausências;

h) Participar das atividades da entidade;
c) Exercer funções específicas designadas pela presidêncía.

lll- da Secretária:

a) Lavrar e assinar as atas de reuniões e outrcs eventos;
b) Arquivar as atas lavradas;
c) Participar da elabaração das agendas e divulgar;
d) EncamÍnhar à presidência a rcrespondêneia recebida;
e) Manter atualizado o fichário de Íiliadas;
ü Manter arquivados os documentos do Núclec da Mulher.

lV - da Assessora de Relações Sociais:

a) Manter em dia a comunicação com as fiiiadas;
b) Divulgar as atividades do Núcteo da Mulher;
c) Pafticipar da organizaçâo rie reuniôes sociai* e de eventcs;
d) Elaborar o cerimonial de reuniões sociais e eventcs, bem comÕ administrar

cs respectivos atos.

V - Da Assesscra Financeira:



a) Traçar metas Íinanceiras ccnjuntamente com a presidência do Núcleo;
b) Prestar contas à tesouraria da Corte das referidas ações financeiras do

Núcleo;
c) Movimentar recursos que estiverem sob sua disponibitidade.

Art. 13 A eleição da Diretoria do Núcleo da Mulher será regulada pela Diretoria
Executiva da Coúe.

§ 10 - A eleição tratada no caput deste artigo deverá ser realizada ern
Assembleia Geral especialmente convccada após sessenta (60i dias contados da
posre da Diretoria Executiva da Corte.

§ 2o - Todas as filiadas do Núcleo da Mulher poderão ser candidatas e exercer
o voto.

Art. 14 Nas reuniões do Núcieo da Mulher as decisÕes serão aprovadas por voto das
integrantes da mesma.

Parágrafo único - As filiadas da Núclea da Mulher poderão participar de
reunião da Diretoria, podendo expressar suê opinião se assim for consentido pela
Presidente, não podendo votar.

CAPíTULO IV
DA DIRETORIA PRCIVI§ORIA

E DA§ DrSPO§rçÕeS rnaN§tr$RtA§

Art. 15 Aprovado este Regulamento e lavrada a cornpetente resolução será
encaminhado à Díretoria Executiva para as devidas provídências.

§ único - A Diretoria Pravisarla do Núcleo da Mulher deverá tratar da
organização inicial da entidade, e registrar as primeiras filiadas.

Art. 16 Caberá a Diretoría Executiva da Coffe, após a aprovação deste Regulamento
pelo Conselho de Administração, providenciar o preenchimento provisorio dos cargos
da Diretoria do Núcleo da Mulher, confcrme o disposto nos ailigos 11 e 12 deste
regulamento.
Site
Art. 17 Os casos omissos na aplicaçâo deste regulamento serão resolvidos pela
Diretoria Executiva.

Art. 18 A presente resotução entrará em vigor na data de sua publicação na site da
Corte Catarinense de Mediação e arbitragem.

Florianópolis, 10 de maio de 2019

JCISE LUIZ SOBIERAJKI
Presidente do Consetho de Administração.
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