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ATA 10/2018 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA JULHO

 

Aos dez dias do mês de julho de 2018, na Casa de Apoio aos Conselhos, situada à rua: Afonso Penna, 840,
Bucarein, às 8h30min, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
(CMDM), gestão 2017-2019. Estavam presentes as conselheiras: Ernestina da Silva Alves (SAS), Marileia
Silva (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE) .Leila Cristina de Assis (Saúde), Andréia Pavesi Martins
(Habitação), Anelise Falk (SECULT), Juliana da Silva Terluk (SAMA), Carla Simone Santos Schettert
(ACE), Ana Cristina Delfino (Rosa de Saron), Anne Caroline da Silva (Univille), Quélen Beatriz Crizel
Manske (OAB), Júlia Melim Borges Eleutério (Instituto + Gênero), como também, a secretária executiva do
CMDM, Luciane Piai e as estudantes do Curso de Psicologia da ACE: Ana Carolina M. Frederico e Ana
Carla M. Frederico. As conselheiras que justificaram a ausência: Rosa Monteiro Marques (SAS), Ana
Aparecida Pereira (SAS), Jaqueline do Rocio Alves Coelho (SAMA), Anna de Castro Leal (Delegacia),
Márcia Maria dos Santos (Delegacia), Samara da Rocha Espindola (Consulado), Cleide Gasparin de Liz
(Consulado). A pauta proposta: 1º Aprovação da ata; 2º Reunião das Comissões (orientações); 3º Audiência
Pública; 4º Alteração da Lei do CMDM; 5º Resposta dos Vereadores ref. Ofícios relativos aos Projetos de
Leis; 6º Fórum de Eleição do CMDM (definição da data); 7º Entrega dos relatórios das ações do CMDM; 8º
Planejamento das Ações do CMDM para 2019; 9º Aprovação na participação do Intercongresso Fazendo
Gênero, do Instituto de Estudos de Gênero, da UFSC (1 a 3 de agosto/2018); 10º Alteração da data da
reunião ordinária de agosto para 9/08/18, devido ao Intercongresso em Florianópolis. 11º Aprovação no VII
Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade. III Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade. III Luso –
Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade. Trabalho aprovado: “Direitos da
Mulher: Corpo, Gênero e Sexualidade em Conferência”. 12º Informes: a) Confraternização e roda de conversa
motivadora para conselheiras do CMDM, dia 7 de julho/2018, às 11h - Local: Sítio Toca dos Coelhos -
Rodovia SC 418 KM 11 - Subida da Serra Dona Francisca. b) Reunião UNIVILLE/IDDH Projeto:
“Mulheres no Cárcere em SC: onde estão suas/seus filhas/os?”; c) Evento “As (in)visíveis”, da UNISOCIESC;
d) Evento CRAS Paranaguamirim. A presidenta Júlia iniciou a reunião dando as boas-vindas a todas as
presentes. Primeiramente foi colocado em pauta a aprovação das duas atas das últimas reuniões, aprovadas
por todas. O segundo item sobre as reuniões das comissões, a Presidenta solicita que, pelo menos, uma
conselheira participe de ao menos uma comissão. Orienta também que todas as deliberações das comissões
precisam passar pela reunião ordinária, para a devida aprovação. Quélen coloca que não tem tido adesão das
conselheiras nas reuniões de comissões e, é importante o compromisso assumido nas comissões. Sugere que
as conselheiras leiam o material enviado e se apropriem das informações e discussões efetuadas nas
comissões. Luciane informa que será criada as resoluções com todas as integrantes das comissões, foi
deliberado até o dia 30.07.18 o prazo final para as inscrições nas comissões. Luciane informa que será
solicitado para a comissão de mobilização um projeto para o evento do CMDM em março de 2019, a fim de
fazer a TR em tempo hábil. Quanto a Audiência Pública, a Júlia coloca seu descontentamento com a ausência
de conselheiras na referida audiência. Compareceram 5 conselheiras e a secretária executiva do CMDM, das
32 conselheiras nomeadas por decreto. Júlia fez avaliação negativa em função das referidas ausências. Teve
apenas um Vereador presente e as Vereadoras Mulheres também não estavam presentes; a Vereadora Tânia
Larson justificou que sua preocupação enquanto legislativo é a causa animal; Quélen também considerou como
um fracasso por não ter alcançado o objetivo da audiência; Luciane coloca que as conselheiras poderiam ter
se articulado enquanto conselho e ter levado uma pauta específica para utilizar o espaço público na tribuna.
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Júlia propõe que o conselho participe na reunião da comissão dos Direitos Humanos da Câmara de
Vereadores, para retornar com o tema da audiência pública, em especial para tratar dos assuntos que não
avançaram, como ter Delegacia para Mulheres, ter vara especializada para tratar sobre violência doméstica,
etc. Júlia também coloca a possibilidade de apresentar uma moção de repúdio em função da ausência das
Vereadoras na referida audiência. Na sequência, o 4º item da pauta, alteração da Lei do CMDM, a Quélen,
coordenadora da Comissão de Legislação relata que utilizou material que tinha no conselho (CMDM) e
também informações do conselho da saúde, explana que as alterações da Presidência, será reavaliada em
relação a alternância governamental e não-governamental; ter representatividade de usuárias através de
associações que estejam mais próximos do território. Quélen tem programado para finalizar as sugestões de
alterações em até dois meses. O 5º item, a resposta dos Vereadores ref. ofícios relativos aos Projetos de Leis,
a Júlia explica que três Vereadores responderam os Ofícios. O Vereador Richard respondeu sobre a criação
do Projeto de Lei Ordinária nº 239/2016, do Ver. Cláudio Aragão, referente a Patrulha Maria da Penha. O
Vereador James Schroeder repassou o Projeto de Lei Complementar nº 114/2017, sobre reserva de vagas
para idosos, por pessoas com deficiência física com mobilidade reduzida, as gestantes, lactantes e mulheres
com crianças de colo. O Vereador Natanael Jordão apresentou o Projeto de Lei Ordinária nº 50/2018, em
tramitação: “Institui a Semana Municipal do Combate ao Assédio Sexual no transporte público coletivo no
Município de Joinville”. A Conselheira Fabiana está tentando viabilizar o Projeto Pronatec para inserir
mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e risco social no mercado de trabalho. Luciane informa que
a secretaria executiva do CMDM estará de férias no período de 16 até 27.07.18. O 6º item refere-se sobre o
Fórum de Eleição do CMDM, definição de data, foi deliberado publicar o edital até dia 13.07.18, caso o
Secretário da SAS não esteja na cidade, será postergada a publicação. A Comissão Eleitoral se reunirá após
esta reunião para definição de todos os documentos do fórum e suas devidas providências, conforme
determina a lei do CMDM. Todos os documentos referentes ao Fórum de Eleição serão publicados no site da
PMJ, no link do CMDM, para conhecimento público de todos (as). Quanto ao 7º item, entrega dos relatórios
das ações do CMDM, a Júlia solicita que todas as ações desenvolvidas pelo conselho seja feito relatório e
entregue ao CMDM para montar dossiê dos mesmos e arquivar no CMDM. Os relatórios poderão ter textos,
fotos, etc. As comissões deverão utilizar o livro ata para registrar o relato de cada reunião. O 8º item,
Planejamento das Ações do CMDM para 2019, a Quélen sugere que este planejamento deveria ser estudado
pela comissão de mobilização, após ser aprovado pela ordinária. Após discussão, foi deliberado pela
assembleia a responsabilidade da comissão de mobilização planejar as ações de 2019 e, ser aprovada na
reunião ordinária de 9 de agosto, para entregar ao coordenador da Casa dos Conselhos, conforme ficou
acordado. O 9º item, aprovação na participação do Intercongresso Fazendo Gênero, do Instituto de Estudos
de Gênero, da UFSC (1 a 3 de agosto/2018), formação gratuita com prévia inscrição, com objetivo de
replicar a capacitação e formação para as conselheiras no evento do dia 11.08 na casa da Ana Pereira.
Presidente solicita aprovação para indicação de duas conselheiras: Júlia e Mariléia Silva e a secretária
executiva: Luciane. Para este evento terá diária e carro para viagem, utilizando recursos do Fundo Municipal
Especial dos Direitos da Mulher. Aprovação da resolução para esta viagem. Quanto ao 10º item, alteração da
data da reunião ordinária de agosto para 09/08/18, devido ao intercongresso em Florianópolis, foi aprovado
pela plenária. O 11º item, aprovação no VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade. III Seminário
Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade. III Luso – Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e
Sustentabilidade. Trabalho aprovado: “Direitos da Mulher: Corpo, Gênero e Sexualidade em Conferência”.
Apresentação do Projeto feito pela Secretária Executiva do CMDM e Maria Cecília. Presidente solicita
aprovação do Conselho para a participação da Secretária Executiva neste evento na FURG, representando o
Conselho. Aprovado pela assembleia a resolução desta viagem, utilizando os recursos do Fundo Municipal
Especial dos Direitos da Mulher. Com relação ao 12º Informes: a) Confraternização e roda de conversa
motivadora para conselheiras do CMDM, no Sítio Toca dos Coelhos, propriedade da nossa conselheira
Jaqueline, a Quélen relata que teve pouca participação e a anfitriã Jaqueline havia se preparado para receber
mais pessoas. Avaliou que o evento foi positivo pelo conteúdo apresentado. Quélen solicita mais adesão no
próximo evento do dia 11.08.18. Luciane avaliou como positivo, a integração, o espaço e a descontração.
Júlia avaliou como significativo, pela troca de experiência e vivência, de forma mais natural. b) Reunião na
UNIVILLE/IDDH Projeto: “Mulheres no Cárcere em SC: onde estão suas/seus filhas/os?”, a presidenta
explanou sobre o projeto sendo desenvolvido para identificar questões de mulheres que estão gestantes e
encarceradas, com perspectivas de formação e acolhida. As reuniões são bimestrais e as conselheiras estão
convidadas a participar. A secretária executiva, informará nova data. c) Evento “As (in)visíveis”, da
UNISOCIESC, Quélen relatou que este seminário foi diferente no sentido da didática e apresentação dos
temas. d) Evento CRAS Paranaguamirim, ocorreu no Paranaguamirim dois encontros e terá um terceiro no dia
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13.07. Neste evento irão: Denísia, Júlia, Loenir e Ernestina. e) Audiência Pública dia 11.07 na CVJ, referente
PL que institui o dia das mães e dia dos pais. Júlia coloca que existe movimento dos coletivos para participar
desta audiência em forma de repúdio. Júlia solicita a participação de alguma conselheira para fazer uma fala.
Carla e Mariléia se colocaram a disposição para participar. f) Carla sugere a criação de um livro CMDM,
aproveitando os materiais que já foram feitos. Júlia sugere que Carla faça um projeto para apresentar tal
projeto. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Ernestina da Silva Alves, conselheira do
CMDM, lavrei a 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 20/08/2018, às 16:29, 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 2282814 e o código CRC BF4392AD.

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 Extraordinária 10/07/2018 — Lista. de Presença
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,sa Monteiro Marques

IS. E_-iestina da Silva Alves

'To Ana Aparecida Pereira

S. MariIéia Silva

SAS

' SAS

¡T. Fabiana Maria Oliveira

'S.Edneia Vieira da Costa

¡T.Leila Cristina de Assis
 Secretaria da
S.Maria Guilhermina Murtinho de Saúde
Borba

Secretariada
Educação

T. Andréia Pavesi Martins

F S. Tâmara K. Carneiro

~ ! 
T. Anelise Falk

 Secretaria da
1 Habitação

38023707 rosa marquesna,ioinville.sc.gov.br 
99916-8999 ernestina.alves(~a ioinville.sc.gov.br

99167-1905 anapereirastna,gmail.com
38023752

99612-9704
3431-3058

99266-1367
3431-3052
999152324
3481-5136
98897-8888

marïleia.silva(~n ioinvillesc.gov.br
fabi l 3 0 li n,gmai 1. com 

edneia ioinville.sc.gov.br

leila.assisna ioinville.sc.gov.br

3481-5105
98421-3505

maria.borba@joinville.sc.gov.br 

3802-3715/ 3716 andreia.martins(a@oinville.sc.gov.br
99675-3395
3433-2329 tamaracarneiro(a)ioinville.sc.gov.br

99631-7004

Juliane Fabíola Pereira
R Hoffmann
N T. Jaqueline do Rocio Alves
A Coelho
ïvl  E

's. Juliana da Silva Terluk
N T. Anna de Castro Leal
T
A
L

Secretaria de
 Cultura e Turismo

SECULT

SAMA

9881.8 - 4219 anelise.rosa@joinville.sc.gov.br
3433 - 2190
98851-8895 iuliane.hoffivann(a~ioinville.sc.gov.br

3424-1188 iaquelinerac(cí~lhotmail.com 
99126-1439
3424-1188 iuliana.terluk@joinville.sc.gov.br

S. Márcia Maria dos Santos

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

3481-3629 annalea10901@gmail.com
48-99826-6082

3481-3629 marcia.delgobo. santos(&,gmail.com

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

S. Carla Simone Santos Schettert
(ACE)

Entid. de Assist.
Social que
Prestam
Atendimento à
Mulher

3803-4880
99997-3996

samara@consuladodamulher.org.br

3803-4880 cleide@consuladodamulher.org.br

3026-8262
99944-1094

paola. hakenh aar(a, gmail. com 

3026-8262 aschettertig.com.br
99603-2787

N T. Ana Cristina Delfino (Rosa de Entidades de
ron) Atenção Integral à

O S. Isolete Aparecida Pereira (Rosa Saúde da Mulher
ide Saron)

3426-2721
98838-6712
3426-2721

ctrosadesaronj l le(a,hotmai 1. com 
anacdelfino27(lligmai1.com 
ctrosadesaroni lle(a)hotmail.com

G T. Anne Caroline da Silva
O ','(Univille) 

jE S. Mariana Datria Schulze
R I(UNIVILLE) 
'N ¡,T. Karla Cecília Adami (OAB)
A  
M ¡S. Quélen Beatriz Crizel Manske

IN 
,,(OAB)

T  
IA T_ Loenir Fátima de P. Furtado
L !(Casa Vó Joaquina) 

'S. Denisia Martins (Casa Vó
Joaquina)

[Núcleos de Estudo
de Gênero das
Universidades

'Associação de
Classe

99629-9462 anne.css(-~outlook.com 
3439-6444 annecaroline@univille.br
3461-9185
99932-4525

3433-0771
99180-0802

marianad.schulze(a~ gmail.com

karla@bh.adv.br 

3422 0517 mulheradvogadafa,oabioinville.org.br
99607-7227 conselhos@oabioinville.org.br

gmanske(a),hotmai l.com
Ass. de Mulheres
de Etnias e Raças

99949-7841 loenirfurtado@hotmail.com

99668-5969 denisiamartins10@gmail.com

T.

'S.

Instit. de Atendim.
à Mulher Vitima

ide Violência

IT. Júlia Melim Borges Eleutério
(Instituto + Gênero)
S. Jéssica Michels (Instituto +

'Gênero)
iane Piai

Entidades de
Defesa Direitos da
!Mulher

99136-5060
3025-6860

cmdmiulia(@,gma 1.com

99608-6646 michelsfotografia(ai1 gmail.com

! Sec.Executiva cmdmjoinville~7a,gmail.com
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LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM
Reunião Extraordinária

DATA: 10/07/2018
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