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Aos nove dias do mês de agosto 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: Rosa Monteiro Marques (SAS), Ana
Aparecida Pereira (SAS), Marileia Silva (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE) Jane Batista Martins Farias
(Saúde), Andréia Pavesi Martins (Habitação), Anelise Falk (SECULT), Jaqueline do Rocio Alves Coelho
(SAMA), Márcia Maria dos Santos (Delegacia), Samara da Rocha Espindola (Consulado), Carla Simone
Santos Schettert (ACE), Anne Caroline da Silva (Univille), Karla Cecília Adami (OAB), Loenir Fatima de P.
Furtado (Casa da Vó Joaquina), Júlia Melim Borges Eleutério (Instituto + Gênero), como também, a secretária
executiva do CMDM, Luciane Piai, Ester de O. Pereira (estagiária SAMA), Eliane Aparecida da Silva
(VOAR) e Juliane Tavares (Instituto Movimento). A conselheira que justificou a ausência: Ana Cristina Delfino
(Rosa de Saron). A pauta proposta: 1º Aprovação da ata; 2º Apresentação do Planejamento das Ações do
CMDM para 2019 (Resp. Comissão de Mobilização) e aprovação; 3º Representatividade do Instituto
Movimento, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher-CEDIM/SC. Aprovação do transporte e diária
mensal. 4º Considerações sobre Pesquisa de Informações Municipais – MUNIC., do IBGE, referente Política
para Mulheres, conforme Protocolo nº 180069828-0 SEGOV; 5º Formação do CMDM e Roda de Conversa
– dia 11/08/18, às 11h30min, Rua Tobias Barreto, nº105 – Floresta (Casa da conselheira Ana Aparecida
Pereira); 6º Fórum de Eleição do CMDM, dia 13/09/18, às 9h30min. Inscrição até dia 22/08/18; 7º
Apresentação do Projeto (Resp. Carla Schettert); 8º Informes: a) Feedback: Audiência Pública – PL 88/18 (
Resp. Carla e Mariléia) b) Feedback: Intercongresso Fazendo Gênero, do Instituto de Estudos de Gênero, da
UFSC (Resp. Júlia. Mariléia e Luciane).A presidenta Júlia iniciou a reunião dando as boas-vindas a todas as
presentes. Primeiramente foi colocado em pauta a aprovação da ata da última reunião, aprovada por todas. É
levantada a necessidade de eleição de uma nova vice-presidente para o CMDM, tendo em vista que a
conselheira Rosa desistiu desta função. A presidente também ressalta a importância da participação das
demais conselheiras em eventos, audiências públicas e demais reuniões. São sugeridos os nomes das
conselheiras Jaqueline e Ernestina. A conselheira Jaqueline é eleita vice-presidente do CMDM, com a ressalva
de que precisará do suporte das outras conselheiras. Luciane reforça a baixa adesão das conselheiras inclusive
nas reuniões das comissões. Foi aprovado a alteração da Mesa Diretora, com os membros: Presidente – Júlia,
Vice-Presidente – Jaqueline, 1ª secretária – Anne, 2ª secretária – Ernestina, Ana Pereira e Loenir. A
presidente parte para o terceiro item da pauta, que diz respeito a representatividade do Instituto Movimento,
no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/SC. A presidente foi eleita conselheira deste conselho
e destaca a importância desta participação, de modo a representar também as demandas existentes no
CMDM. Júlia propõe, então, a participação de uma conselheira do CMDM a cada reunião do CEDIM; para
que isso aconteça, Luciane sugere a aprovação da utilização de parte da verba do CMDM para transporte e
diária; também sugere um encontro regional das mulheres do norte de Santa Catarina, a Comissão de
Mobilização assume a responsabilidade para organização deste evento. A contribuição do CMDM com verba
para participação nas reuniões do CEDIM é aprovada. Partindo para o quarto item da pauta, a presidente
tece considerações sobre a Pesquisa de Informações Municipais, do IBGE, que foi direcionada ao CMDM e
à coordenadoria dos direitos da mulher; esta pesquisa é vista como uma demonstração de que está ocorrendo
uma preocupação sobre as políticas que Joinville tem a respeito dos direitos das mulheres – o papel do
conselho seria, então, fiscalizar essas políticas e cobrar sua devida aplicação, inclusive na reivindicação de
melhores condições para que a coordenadora desenvolva seu trabalho de maneira eficaz. A presidente propõe
uma reunião extraordinária para discutir as condições da coordenadoria dos direitos da mulher. A vice-
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presidente sugere a criação de um ofício para apresentação do CMDM a todos os gabinetes da Câmara de
Vereadores e solicitação de que toda política pública passe pelo CMDM. Júlia relembra que este ofício foi
enviado no mês de maio e que não houve efetividade, sugere, então, o agendamento de visitas. A conselheira
Karla sugere a inclusão da participação da mídia no momento da entrega dos ofícios, além disso é proposta a
presença da comissão de legislação do CMDM que tenha presença ativa na própria Câmara de Vereadores.
A presidente sugere que a secretária executiva Luciane envie um ofício ao IBGE solicitando a data de quando
estarão prontos os resultados desta pesquisa. Luciane sugere a mobilização de um debate entre as mulheres
candidatas a representação em cargos públicos, a presidente Júlia sugere que a comissão de mobilização
articule este encontro. Retomando o segundo item da pauta, discute-se o planejamento de ações do CMDM
para 2019. A vice-presidente Jaqueline expõe a ideia de fazer um filme a respeito das mulheres joinvilenses,
principalmente mulheres ciganas, indígenas, estrangeiras, quilombolas e rurais, buscando parcerias com a
SECOM. A conselheira Carla Schettert sugere a participação do próprio marido, que é diretor e possui
equipamentos adequados para produção do documentário. O planejamento foi aprovado. Jaqueline repassa as
datas das reuniões da comissão de mobilização e ressalta a importância da participação das conselheiras que
se comprometeram com esta comissão. As datas das reuniões de 2018 são as seguintes: 14 de junho, 11 de
julho, 7 de agosto, 23 de agosto, 13 de setembro, 27 de setembro, 11 de outubro, 25 de outubro, 8 de
novembro, 22 de novembro, 13 de dezembro. Todas as reuniões ocorrerão na Casa dos Conselhos. A
conselheira Karla retoma um e-mail encaminhado com a divulgação do projeto que ocorrerá em Brasília, cujo
intuito é o trabalho de questões de gênero na escola, ao que a presidente sugere a participação de uma
conselheira. Seguindo para o próximo item da pauta, a presidente relata que no próximo encontro de formação
do CMDM serão compartilhadas as informações obtidas no Intercongresso Fazendo Gênero. Partindo ao
próximo item, a presidente divulga a data do fórum de eleição do CMDM, que ocorrerá no dia 13/09/2018,
às 09:30, que está com inscrições até o dia 22/08/2018. O item 7 da pauta, que é a apresentação de um
projeto pela conselheira Carla Schettert, é adiado para a próxima reunião ordinária. Finalizando a pauta, a
conselheira Carla fornece o feedback a respeito da audiência pública sobre o PL 88/18, destacando que o
funcionamento da Câmara de Vereadores demonstra uma impossibilidade de diálogo. A postura da mesa era
extremamente conservadora, inclusive com falas ofensivas. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara. A
presidente sugere o encaminhamento de um ofício para o prefeito, pontuando a posição de repúdio por parte
do CMDM em relação a aprovação deste PL. 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 Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Júlia Melim Borges Eleutério,
Usuário Externo, em 28/09/2018, às 15:43, 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 2443382 e o código CRC F3C07677.

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 09/08/2018 - Lista de Presença
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LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM 
Reunião Ordinária
DATA: 09/08/2018
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