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ATA 07/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA MAIO

Aos três dias do mês de maio 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: Ernestina da Silva Alves (SAS), Ana
Aparecida Pereira (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE), Leila C. de Assis (SS), Andréia Pavesi Martins (SH),
Jaqueline do R. A. Coelho (SAMA) Anna de Castro Leal (DPCAMI), Paola Hakenhaar (ACE), Anne
Caroline da Silva (UNIVILLE), Quélen Beatriz Crizel Manske (OAB), Loenir Fátima de P. Furtado (Casa Vó
Joaquina), Júlia Melim Borges Eleutério (+ Gênero) e Luciane Piai (Secretária Executiva CMDM), as
participantes ouvintes: Rosane C. Batista (estagiária SAMA-UDR) e Joice Pacheco (UBM – Núcleo Joinville),
a conselheira que justificou a presença: Rosa Monteiro Marques (SAS). A pauta proposta: 1º Aprovação da
ata; 2º Definição da publicização do relatório da 3º Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres; 3º
Composição e agenda anual das Comissões do CMDM: a) Comissão de Eventos, Políticas para as Mulheres
e Articulação com a Sociedade; b) Comissão de Legislação; c) Comissão de Planejamento e Orçamento; d)
Mesa Diretora; 4º Leitura, análise e alteração da lei de criação do CMDM Lei nº 5.133/2004 e lei de
alteração da redação Lei nº 6.220/2008; 5º Solicitação da PMJ – visita a Londrina; 6º Participação no
Programa Mulher Viver Sem Violência – Mulheres Rurais, dia 10/05/18, das 13h30min às 17h30min; 7º
Informes: a) Feedback da participação junto à capacitação do Conselho Municipal de Saúde (Tema:
Enfrentamento à Violência Doméstica e o Impacto na Saúde da Família), ocorrida dia 16/04, na CVJ; b)
Feedback da participação de reunião com as líderes das mulheres rurais, ocorrida dia 13/04, na UDR SAMA;
c) Feedback da participação do evento Projeto: "Mexa-se Mais", ocorrido dia 14/04. A Presidente Júlia inicia
a reunião com o primeiro item da pauta, onde o CMDM aprova a ata da reunião anterior. Seguindo para o
próximo item da pauta, inicia-se a discussão a respeito do Relatório da última Conferência Municipal dos
Direitos das Mulheres, onde a conselheira Ana informa já ter solicitado à prefeitura a publicação do relatório
impresso em dez cópias para serem encaminhadas para os parceiros da sociedade civil; discute-se, então, a
possibilidade de fazer a entrega em CD ao invés de papel para cumprir com a entrega às outras instituições, de
maneira a agir de forma ambientalmente responsável. Aprovada pelas conselheiras a impressão de dez cópias
e demais em CD. Partindo para o seguinte item, Júlia inicia a discussão acerca da composição e agenda anual
das Comissões do CMDM; é passada uma lista para que cada conselheira se inscreva na Comissão que lhe
interessa. É combinado que a lista será passada enquanto é dado o prosseguimento à reunião. Cada
coordenadora das comissões ficou responsável por agendar e divulgar as datas do calendário de reuniões das
comissões. Partindo para o próximo item da pauta, que diz respeito a leitura, análise e alteração da lei de
criação do CMDM Lei nº 5.133/2004 e a lei de sua alteração Lei nº 6.220/2008. Júlia questiona para as
conselheiras que já tem experiência em conselhos deliberativos qual é a diferença na atuação de um conselho
consultivo para um deliberativo. As conselheiras manifestam-se informando que um conselho deliberativo
possui mais autonomia de atuação e, por conseqüência, consegue ser mais efetivo. Levanta-se, então, a
questão de que o CMDM já tentou se tornar um conselho deliberativo na gestão 2013-2014, mas a ação não
foi levada adiante. A presidente expõe que na última reunião na Câmara dos Vereadores o CMDM foi
convidado a auxiliar na formatação de uma audiência pública com o objetivo de formar um pacto a respeito do
enfrentamento da violência contra a mulher, há a sugestão de participar desta audiência para obter uma maior
proximidade com os vereadores e suporte para a alteração para um conselho deliberativo. As conselheiras
levantam as possibilidades de fortalecimento da ação dessa transformação no caráter do conselho através da
união com membros da Câmara de Vereadores. O conselho contou com a representação da União Brasileira
de Mulheres (núcleo de Joinville) através da participação da coordenadora financeira Joice Pacheco, que
trouxe uma breve apresentação da história de formação da União, que teve início na época constituinte e agora
estabeleceu seu núcleo em Joinville. As conselheiras do CMDM são convidadas a participar das reuniões da
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UBM, que não são limitadas às filiadas à entidade. Neste momento o núcleo está preocupado em organizar as
ações que serão desenvolvidas em Joinville, no momento o foco é em uma ação de fortalecimento e acesso à
informação acerca dos direitos das mulheres em alguma comunidade que ainda não foi definida, talvez no
Jardim Paraíso. Com relação ao item 4 da pauta, primeiramente fez-se uma leitura das duas leis, em seguida, a
presidente Júlia sugere que a Comissão de Legislação fique responsável pela alteração da lei de criação do
CMDM para torná-lo um órgão deliberativo; inicia-se uma discussão a respeito de como o conselho poderia
auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade social, onde a conselheira Quélen sugere a criação de fluxos e
protocolos para encaminhamentos e ações que o conselho pode adotar quando receber este tipo de demanda;
a presidente sugere que este seja um item de pauta para a Comissão de Mobilização, Políticas para as
Mulheres e Articulação com a Sociedade. Discute-se, também, a importância do fortalecimento da ideia da
criação de um CRAM em Joinville para tornar possível e mais humanizado o atendimento a estas demandas.
Após o relato da secretária executiva Luciane de que precisou socorrer uma mulher que havia sido vítima de
violência doméstica, sugere-se a criação de um livro para serem registradas ocorrências futuras. A conselheira
Paola também sugere o direcionamento de algumas demandas para o núcleo Maria da Penha da ACE, que
está prestando atendimento psicológico e jurídico para mulheres em situação de violência. A conselheira Ana
Aparecida Pereira também se coloca à disposição para auxiliar neste tipo de demanda quando surgir ao
CMDM. Quanto ao 5º item da pauta, a solicitação da PMJ para uma visita a Londrina, a presidente explica
que na gestão anterior foi feita uma visita a Londrina para estudo do estabelecimento do CRAM nesta cidade,
então o secretário de assistência social sugeriu uma nova visita em junho, com participação da conselheira Ana
Pereira e mais duas conselheiras, além de uma representação da DPCAMI, com duração de 3 dias, para
conhecer e coletar informações para discutir com o secretário o estabelecimento do CRAM futuramente. A
conselheira Ana Pereira comenta que na última visita a Londrina não foi realizado um relatório físico da visita,
levantando a discussão da importância do registro das ações que o CMDM realiza, principalmente quando há
a utilização do dinheiro público. As conselheiras Anna Leal, Quélen, Loenir e a presidente Júlia manifestam
interesse em participar da viagem. A secretária executiva Luciane relembra que as conselheiras devem estar
todas nomeadas via decreto para participar da viagem, utilizando os recursos do fundo. A plenária aprovou a
alteração dos itens da LOA referente a viagem a Londrina, a alteração dos valores do objeto 1 e do objeto 7,
a fim de garantir a participação das quatro conselheiras. Quanto ao 6º item houve a apresentação do Programa
Mulher Viver Sem Violência pela Ana Pereira e a Jaqueline, acontecerá dia 10/05, das 13h30min às
17h30min, na UDR – SAMA, em Pirabeiraba, conforme programação que será encaminhado por e-mail. A
reunião segue para o último item da pauta, que são os informes. A presidente Júlia trouxe o feedback da
participação junto à capacitação do Conselho Municipal da Saúde, cujo tema foi o enfrentamento à violência
doméstica e o impacto na saúde da família; será produzido um relatório do evento por parte do Conselho
Municipal da Saúde que informou que encaminhará para o CMDM. A Presidente expôs como foi a
participação do CMDM, sendo que teve uma fala, enquanto presidente, de 30 minutos, onde pode abordar
inúmeros assuntos voltados à desigualdade de gênero e propor reflexão sobre o assunto junto aos
participantes. Quanto a participação na reunião com as líderes das mulheres rurais, foi levada uma discussão
acerca de seus direitos e esclarecimentos a respeito das violências sofridas por essas mulheres. A participação
no projeto Mexa-se Mais teve a participação da vice-presidente e da conselheira Ana Pereira, que relata que
teve acesso a muitas mulheres que ficaram interessadas pelo tema da divulgação do Apitaço e foram
orientadas a respeito dos tipos de violência. A presidente informa que na próxima semana será encaminhado
um ofício à Câmara dos Vereadores solicitando um relato de quais são as leis que se referem a proteção dos
direitos da mulher. A conselheira Quélen sugere a mobilização do conselho para avaliar uma proposta similar
ao projeto da vereadora Marielle Franco, referente a criação de creches noturnas; a presidente sugere que a
conselheira prepare um material a respeito do assunto para apresentar ao CMDM e na audiência
anteriormente referida nesta ata. As listas de participação nas comissões do CMDM são recolhidas e a
composição das comissões fica configurada da seguinte maneira: A mesa diretora e comissão de planejamento
e orçamento é composta pelas conselheiras: Júlia Melim Borges Eleutério, Anne Caroline da Silva, Rosa M.
Marques, Loenir Furtado e Ana Pereira. A Comissão de Legislação é composta pelas conselheiras: Ana
Aparecida Pereira, Júlia Melim Borges Eleutério, Quélen Beatriz Crizel Manske, Paola Hakenhaar e Loenir
Furtado. A Comissão de Mobilização, Políticas para Mulheres e Articulação com a Sociedade é composta
pelas conselheiras: Ana Aparecida Pereira, Andréia Pavesi Martins, Anna de Castro Leal, Anne Caroline da
Silva, Fabiana Maria Oliveira, Jaqueline do Rocio Alves Coelho, Júlia Melim Borges Eleutério, Loenir Fátima
de P. Furtado, Paola Hakenhaar e Quélen Beatriz Crizel Manske. É aprovada a comissão eleitoral do fórum
complementar de eleição do CMDM com as conselheiras: Júlia Borges, Quélen e Loenir. Nada mais a tratar
deu-se por encerrada esta reunião, eu, Anne Caroline da Silva, primeira-secretária do CMDM, lavrei a
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presente ata, que será publicada no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura com a assinatura
eletrônica da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Documento assinado eletronicamente por Júlia Melim Borges Eleutério,
Usuário Externo, em 04/07/2018, às 17:59, 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 2060898 e o código CRC AF384FA3.

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 03/05/2018 - Lista de Presença

Nome

Rosa Muuteiru Marques

~. Eniestina da Silva Alves

T. Ana Aparecida Pereira

Mariléia Silva

T. Fabiana Maria Oliveira

S.Edneia Vieira da Costa

T.Leila Cristina de Assis

S.Maria Guilhermina Murtinho de
Borba
T. Andréia Pavesi Martins

S. Tâmara K. Carneiro

Ú 'T. Anelise Falk

E ' S. Juliane Fabiola Pereira
R  Hoffmann

Segmento

-SAS

j SAS

Secretaria da
!Educação

Secretaria da
Saúde

Secretaria da
Habitação

Contato

38023705 ros arques a(~joinvüle.sc.gov.br 
- --- -__-- 

99916-8999 ernestina.al ves(aijoinville.sc.gov.br

99167-1905
38023752

3431-3058 fabil3oli(c4gmail.com
99266-1367
3431-3052 edneïa(a~ioinville.sc.gov.br
999152324
3481-5136 leila.assis(&,joinville.sc.gov.br

98897-8888
r ----- - -- -- --'------- ------._ .. . . _ .- -------- --

3481-5105 maria.borba(dioirrville.sc.gov.br 
98421-3505
3433-2329 andreia.martins(c%joinville.sc.gov.br

99675-3395_ _ _ _ _. --- --- - --- - ---- ---- ---
3433-2329 tamara.carneiro@joinville.sc.gov.br 

99631-7004 
98818 -4219 lanelise.rosa(à)joinville.sc.gov.br

Secretaria de 3433 - 2190
Cultura e Turismo --- 
- SECULT 98851-8895 'iuliane.hoffinann(c,ioinville.sc.gov.br

N T. Jaqueline do Rocio Alves
A Coelho
E S. Juliana da Silva Terluk

SAMA
3424-1188 l  iaquelïnerac(&,hotmaiLcom 

99126-1439 ¡

3424-1188 ¡iuliana.terluk(a),ioinville.sc.gov,br
N T. Anna de Castro Leal
T

A 
S. Márcia Maria dos Santos

Delegacia de
Proteção a Cça.
Adoi., Mulher e
Idoso

3481-3629 annalea10901(a~gmail.com 
48-99826-6082 ¡~-- -- -- :--- ---- - ---- - ------ - -

3481-3629 jmarcia.deigobo.santos(a~gmail.com

1N
',À!
CÃ

T, Samara da Rocha Espíndola
(Consulado)
S. Cleide Gasparin de Liz
(Consulado)
T. Paola Hakenhaar (ACE)

S. Daniela Rosendo (ACE)

Entid. de Assist.
  Social que

Prestam
!Atendimento à
jMulher

T. Ana. Cristina Delfino (Rosa de
Saron)
S..lsoiete Aparecida Pereira (Rosa

G de Saron)

;Entidades de
¡Atenção Integral à
Saúde. da Mulher

3803-4880 jsamara@consuladodamuiher.org:br
L 99997-3996— —   -I

3803-4880 icleidenn,consuladodamulher.org.br
i

3026-8262 ¡paola.hakenhaar(dieinail.com
99944-1094 1

3026-8262  daniela.rosendo840),gmaiLcom
99948-7608
3426-2721
98838-6712
3426-2721

ctrosadesaronj lle(@,hotmail.com 
, anacdélfino27(&,gmail.com 
, ctrosadesaronìlle@hotrrrail.com

T. Anne Caroline da Silva
(Univille)

E
! R S. Mariana Da 'a Schulze
;N (UNIVILLE)

¡Núcleos de Estudo
Ide Gênero das
¡Universidades

99629-9462
3439-6444
3461-9185
99932-4525

anne. c s s(a~ ou tl ook. com
annecaroline(~ uni vi l le: br- -- -- -----_ - ----
marianad. schulze@gmarl.com

A T. Karla Cecilia AdamiM

Maria Terezinha N. Devegili

A
L '1'. Loenir Fátima de P. Furtado

S. Denisia Martins

Associação de
Classe

3433-0771
99180-0802
3433-0771

98401-4978

karlaCbh.adv.br

mulheradvogada@oabioinville.org.br
conselhos(doabi oinvi lle. org. br 
terezinha.devegil i(á),gmail.com

Ass. de Mulheres 99949-7841 loenirfurtado(d,hotmail.com_ --- -- - _ -- ------- --- --de Etnias e Raças i 99668-5969 denisiamartins i 0(c4 gmaal.com
T. Lisete Freitas Vargas Ellmer

S. Letícia Baldessar Rodrigues

T. Júlia Metam Borges Eleutério

S. Jéssica. Michels
Luciane Piai

¡Maria Cecília Takayama Koerich

Instituiçoes de i 3025-3447 !liseteellmer@gmaii.com
Atendimentos à 99159-2230 ¡cdh(-i),rerra.com br

!'Mulher Vitima de 3025-3447 jleticiabald.essarrodrigues gmarl.com;Vïolência 99900-6063
(Entidades de 99136-5060 jcmdinjuliagniail.com
Defesa Direitos da 3025-6860
'Mulher 99608-6646
Secretária
Executiva. 996009617

michelsfotografia@gmail.com
cmdmjoinville gmail.com
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LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM 
Reunião Ordinária
DATA: 03/05/2018
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