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ATA 05/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA MARÇO

Ao primeiro dia do mês de março de 2018, na Casa de Apoio aos Conselhos, situada à rua:
Afonso Penna, 840, Bucarein, às 8h30min, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher (CMDM), gestão 2017-2019. Estavam presentes as conselheiras: Giana
Yara Malinoski Adbon(SAS), Rosa Monteiro Marques (SAS), Ernestina da Silva Alves (SAS), Iara
Cristina Garcia (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE),Leila Cristina de Assis(Secretaria da Saúde),
Andréia Pavesi Martins (Secretaria de Habitação), Anna de Castro Leal (DPCAMI), Samara da
Rocha Espindola (Consulado da Mulher), Paola Hakenhaar (ACE), Anne Caroline da Silva
(Univille), Karla Cecília Adami (OAB), Loenir Fátima de P. Furtado (Casa Vó Joaquina), Letícia
Baldessar Rodrigues (CDH), Júlia Melim Borges Eleutério (+ Gênero) e Luciane Piai (Secretária
Executiva CMDM), como também, as participantes: Ana Aparecida Pereira (SAS), Maria da
Penha Lage Camargo(SAS) e Marta Pires Nunes. A pauta proposta: 1º Aprovação das atas; 2º
Apresentação da Joincubo Incubadora de Economia Social - CEPAT/SAS (15 min); 3º Reunião
com o CEDIM/SC e a Coordenadoria Estadual da Mulher - Aprovação da Resolução para a
viagem a Florianópolis; 4º Aprovação da Comissão de Articulação Interconselhos; 5º Relato da
reunião com o secretário da SAS com a presidência dos conselhos (14/02/18) – (Rosa); 6º
Relatório da 3ª Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres; 7º Eventos do Dia Internacional
da Mulher – 8 de março:- Campanha do Apitaço (aprovado);- Movimento 8M (aprovado); - Hospital
Infantil – CIPA dia 15/03/18, às 10h – Resp. Jaqueline e Karla (aprovado);- Fórum da Comarca de
Joinville - Central de Penas e Medidas Alternativas (dia 7/03/18, das 14h-17h) para aprovação; -
SESC – Educação em Saúde, para análise; - Projeto Mexa-se Mais – SSAÚDE e SESPORTE
(dia 17/03/18, Parque São Francisco) para análise; - Pró – Rim: Dia Intern. da Mulher e Dia
Mundial do Rim – Tema: Saúde da Mulher- dia 8/03/18 (Convidado para participar da Campanha
do Apitaço) para análise. 8º Deliberação sobre sobra de valor que foi doado da Conferência (R$
200,00) – Destinação da sobra para compra de gazebo para uso no 8M (praça da bandeira). A
Sra. Júlia, presidente do CMDM, desejou boas vindas a todas as conselheiras e participantes e
iniciou a reunião com a aprovação de três atas das reuniões anteriores do CMDM. Em seguida,
dá-se início a apresentação da Joincubo Incubadora de Economia Social - CEPAT/SAS por Maria
da Penha Lage Camargo. A incubadora é voltada para empreendimentos coletivos e individuais,
principalmente no que se refere a indivíduos que se encontram em vulnerabilidade social. Dentro
do projeto da incubadora, são realizadas diversas oficinas, que podem ocorrer no espaço da
incubadora ou em espaços cedidos pelos parceiros, voltadas ao empreendedorismo, resultando,
em seguida, na elaboração de um plano de negócios. No que se refere a participação da mulher,
as oficinas também se preocupam em trabalhar o empoderamento. Os planos de negócios podem
ser desenvolvidos em qualquer área de conhecimento. Num segundo momento, a incubadora
trabalha, também, aspectos de comercialização com seus participantes. A incubadora está sendo
divulgada em todos os conselhos que dão abertura para tal. As inscrições vão até o dia 23 de
março, pelo site do projeto, e pessoas sem acesso à internet ou computador podem acessar
através dos territórios de CRAS (principalmente) e CREAS, assim como no CEPAT. A Joincubo
conta, também, com inúmeras parcerias com organizações da cidade, tais como AJORPEME,
Univille, etc. A equipe responsável pela formação das oficinas, organização de materiais, é
constituída por assistentes sociais, psicólogos e administradores. Júlia propõe a formação de
oficinas voltadas exclusivamente para mulheres, para empoderá-las em sua independência
financeira, podendo auxiliar em situações de violência doméstica, divórcio ou quaisquer situações
em que a mulher perca sua liberdade em decorrência de sua condição financeira, podendo ser
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elaborado um projeto em parceria com a Coordenadora da Mulher. Penha expõe que já existem
algumas oficinas prontas voltadas para este tema e sempre é levantada a necessidade do grupo
que adere às oficinas, para garantir sua participação e um fortalecimento para enfrentar quaisquer
que sejam as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Em relação a parceria com a
coordenadoria da mulher, Penha sugere que isso seja solicitado não apenas pela Joincubo, mas
também por outros órgãos para dar força à idéia. Após a exposição de Penha, inicia-se a
divulgação de um workshop, por Marta Pires Nunes, que acontecerá em Florianópolis, intitulado
“Eu Sei me Defender”. A necessidade da realização deste evento deu-se diante de discussões
levantadas, a nível estadual, em relação a violência contra mulher, de modo a garantir
possibilidades de defesa diante da vivência deste tipo de situação. As inscrições são gratuitas e
podem ser realizadas via site. O workshop acontecerá no dia 08 de março de 2018, com início às
08:30h, no Centro de Eventos da FIESC. Dando início ao terceiro item da pauta, a aprovação da
Resolução para a viagem a Florianópolis para a reunião com o CEDIM/SC e a Coordenadoria
Estadual da Mulher, Júlia explana a importância desta visita como maneira de conhecer as ações
que são desenvolvidas em Florianópolis para verificar a possibilidade de implantar ações
similares em Joinville. É possível a participação de quatro conselheiras do CMDM e a resolução
deverá ser aprovada ainda hoje. A presidente Júlia e a conselheira Loenir confirmam sua
participação. As conselheiras da OAB e do CDH ficam de confirmar a presença até amanhã, dia
02 de março de 2018. Júlia e Luciane destacam a importância de tentar conciliar as duas visitas
no mesmo dia (CEDIM e Coordenadoria Estadual da Mulher) para facilitar a logística. Aprovada a
viagem e a resolução. Seguindo para o próximo item da pauta, aprovação da Comissão de
Articulação Interconselhos, Júlia explana a importância da participação do CMDM para manter
este diálogo com outros conselhos. A ideia é que as mesas diretoras dos conselhos e/ou as
coselheiras se reúnam trimestralmente para discutir dificuldades que estão encontrando, de modo
a tentar resolver em conjunto com a prefeitura ou secretarias tais problemas. O conselho aprova a
participação do CMDM nesta comissão. O próximo item da pauta é explanado pela vice-
presidente Rosa, relatando a reunião com o secretário da SAS com a presidência dos conselhos
em 14 de fevereiro de 2018, onde ficou acordado que os presidentes dos conselhos municipais
se reunirão com o Secretário de Assistência Social trimestralmente para levar as demandas de
cada conselho. Também foi orientado aos presidentes para que informem a coordenadoria da
casa dos conselhos sobre a ausência de membros nas reuniões, sem as devidas justificativas,
para que se faça cumprir o regimento. Em complemento à fala da vice-presidente, Júlia expõe a
necessidade de as conselheiras tomaram ciência das funções de um Conselho, de maneira a
garantir que todas entrem em um acordo sobre a percepção que se tem do conselho e suas
funções; este deve ser um ponto de reflexão das conselheiras. Uma das conselheiras levanta um
questionamento a respeito de o Conselho ser apenas um órgão consultivo e não deliberativo,
como isso poderia ser alterado. Luciane explana que esta alteração dependeria de uma alteração
em vários artigos da lei pertinente. Júlia sugere que na próxima reunião este tema entre na pauta,
inclusive com a criação de comissões. Quanto ao item Relatório da 3ª Conferência Municipal dos
Direitos das Mulheres, a conselheira Samara fez uma breve apresentação do relatório, por ela
elaborado, incluindo todos os documentos elaborados pelo CMDM. A plenária deliberou uma
reunião específica para a leitura e análise deste relatório, dia 16/03/18, às 8h30min, na Casa dos
Conselhos. Dando início ao próximo item da pauta, a presidente socializa o material de divulgação
da Campanha do Apitaço e relata que a ACE solicitou uma aproximação com a campanha de
maneira a divulgar o material junto com seus alunos. Todas as conselheiras devem estar
presentes no dia 08 de março, na Praça da Bandeira, a princípio no horário das 18 horas (a ser
confirmado) para dar visibilidade e fortalecimento ao CMDM em Joinville. A programação de
todos os lugares onde acontecerão as intervenções será definida hoje em reunião. Ana relata que
a produção do vídeo da campanha foi realizado buscando a representatividade de todas as
mulheres, incluindo mulheres brancas, negras, cisgêneras, transgêneras, etc. O material da
campanha será repassado para divulgação por parte, também, das conselheiras. Foi apresentado
o vídeo da Campanha do Apitaço que será divulgado na mídia. Quanto ao evento do SESC, pela
falta de informação do evento, o CMDM não participará este ano. Participação no Projeto Mexa-
se Mais: as conselheiras Rosa, Loenir e Ernestina ficaram responsáveis pelo CMDM. Uma
jornalista da Pró-Rim entrou em contato com o CMDM solicitando parceria para o evento de 8 de
março, foi sugerido participar de nossa campanha do Apitaço, como também, participar do evento
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do Fórum da Comarca de Joinville - Central de Penas e Medidas Alternativas, foi repassado o
contato da Aline. Quanto ao último item da pauta, a presidente relata que das doações recebidas
na última conferência, sobrou o valor de R$200,00. Sugere-se, então, a destinação deste dinheiro
para a compra de dois gazebos para utilização pelo CMDM em eventos futuros, inclusive para
utilização na divulgação da campanha do Apitaço. O conselho aprova a utilização do dinheiro para
a compra das duas tendas. Luciane relatou que na gestão passada sobrou um brinde (roupão)
para uma palestrante que poderá ser utilizado nesta gestão, encontra-se na sala do CMDM. A
secretaria executiva recebeu um ofício do Conselho Municipal da Saúde que desenvolverá uma
capacitação referente a Saúde da Mulher e convidou o CMDM para participar na comissão que
providenciará esta capacitação, a reunião acontecerá no dia 7/03/18, às 16h, uma conselheira
representará o CMDM. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Anne Caroline
da Silva, primeira-secretária do CMDM, lavrei a presente ata, que será publicada no SEI –
Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura com a assinatura eletrônica da Presidente do
CMDM.

Documento assinado eletronicamente por Júlia Melim Borges Eleutério,
Usuário Externo, em 04/05/2018, às 15:18, 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 1729102 e o código CRC C8A11439.

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 Conselheiras e Contatos — 2017/2019
Reunião Ordinária o1/03/2018 - Lista de Presença

Nome Segmento Contato E-mail
T. Giana Yara Malinoski Abdon

S. Rosa Monteiro Marques
:SAS

3422-6925
99609-3241
3802-3705

qianaabdomgmail.com

,rosa marquesinville.sc.gov.br
T.Ernestina da Silva Alves

SAS
Siara Cristina Garcia

99916-8999 ernestina.alves@ioinville.sc.gcv.br

997663023 iara.cristinajoinville.sc.gov.br
T. Fabiana Maria Oliveira

S.Edneia Vieira da Costa

T.Leila Cristina de Assis

S.Maria Guilhermina
de Borba

Secretaria da
Educação

Secretaria da
Murtinho Saúde

3431-3058 fabil3oWgmail.com 
99266-1367
3431-3052 edneia@ioinville.sc.gov.br
999152324 
3481-5136

98897-8888
3481-5105
98421-3505

leila.assis@ioinville.sc.gov.br

Imaria.borbaioinville.sc.cov.br 

T. Andréia Pavesi Martins

S. Tâmara K. Carneiro
Secretaria da
Habitação

3433-2329
99675-3395
3433-2329

99631-7004

andreia.martins@ioinville.sc.gov.br

tamara.carneironioinville.sc.qov.br 

G
o T. Analise Falk
V
E -. Juliana Fabíola Pereira
R Hoffmann

Secretaria de
Cultura e
Turismo -
SECULT

98818 - 4219 anelise.rosajoinville.sc.gov.br
3433 - 2190
98851-8895 iuliane.hoffmann@joinville.sc.gov.br

N T. Jaqueline do Rocio Alves
A Coelho

E • S. Juliana da Silva Terluk

SAMA 3424-1188
99126-1439
3424-1188

jaquelinerachotmail.com 

T. Anna de Castro Leal
T
A S. Márcia Maria dos Santos

O

G
O
V
E
R
N

E

T
N

Delegacia de
Proteção a C
Adol., Mulher
Idoso

ça.
e

3481-3629 annalea10901(kgmail.com 
48-99826-6082

3481-3629 marcia.delgobo.santos@gmail.com

T. Samara da Rocha
(Consulado)

Espindola 3803-4880
99997-3996

S. Cleide Gasparin de Liz
(Consulado)
T. Daniela Rosendo (ACE)

S. Paola Hakenhaar (ACE)

Entid. de Assist. 3803-4880Social que
 Prestam
Atendimento à
Mulher

samaraconsuladodamulher.org.br

cleidegconsuladodamulher.org.br

3026-8262
99948-7608
3026-8262
99944-1094

daniela.rosendo84(Qmail.com

paola.hakenhaar@gmail.com

T Ana Cristina Delfino (Rosa
;a ron)

S. Isolete Aparecida Pereira
(Rosa de Saron)

Entidades de
Atenção Integral
à Saúde da
Mulher

3426-2721
98838-6712
3426-2721

ctrosadesaronjIlehotmail.com 
anacdelfino27(gmail.com 
ctrosadesaronjllehotmail.com 

T. Anne Carolina da Silva
(Univille)
S. Mariana Datria Schulze
(UNIVILLE)
T. Karla Cecília Adami

S. Maria Terezínha N. Devegili

Núcleos de
Estudo de
Gênero das
Universidades

Associação de
Classe

99629-9462

3026-4000
99932-4525

anne.css@outlook.com 

marianad.schulze@gmail.com 

3433-0771 karlabh.adv.br
99180-0802
3433-0771 nnulheradvogadaoabjoinville.org.br

98401-4978 conselhosoahjoinville.org.br
terezínha.deveqiligmail.com 

T. Loenir Fátima de P. Furtado
S. Denisia Martins

Ass. de
Mulheres de
Etnias e Raças

99949-7841 loenirfurtadohotmail.com 
99668-5969 denisiamartins10qmail.com

T Lisete Freitas Vargas Ellmer Instituições de
Atendimentos à

S. Letícia Baldessar Rodrigues Mulher Vitima de
Violência

T. Júlia Melim Borges Eleutério Entidades de
Defesa Direitos
da MulherS. Jéssica Michels

3025-3447
99159-2230
3025-3447

99900-6063
99136-5060
3025-6860

99608-6646

liseteellnner@gmail.com
cdh@terra.com.br
leticiabaldessarrodriguesgmail.conn 

cmdmjulia©qmail.com

michelsfotogratladmail.com 
Luciane Piai Secretária

Executiva
cmdmjoinvillegmail.com
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LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM 
Reunião Ordinária
DATA: 01/0312018

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

TELEFONE E-MAIL
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