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Aos seis dias do mês de setembro 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),
Ana Aparecida Pereira (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE), Maria Guilhermina Murtinho de Borba
(Saúde), Andréia Pavesi Martins (Habitação), Anelise Falk (SECULT), Jaqueline do Rocio Alves Coelho
(SAMA), Juliana da Silva Terluk (SAMA). Anna de Castro Leal (Delegacia), Samara da Rocha Espindola
(Consulado), Ana Cristina Delfino (Rosa de Saron), Karla Cecília Adami (OAB), Quélem Beatriz C. Manske
(OAB), Loenir Fátima de P. Furtado (Casa da Vó Joaquina), Júlia Melim Borges Eleutério (Instituto +
Gênero), como também, a secretária executiva do CMDM, Luciane Piai, Andréa Monteiro (CVJ), Maria da
Glória (CVJ), Marianita Pereira (UMMA), Ester de O. Pereira (acadêmica) Juliane Tavares (Instituto
Movimento), Eliane da Silva (Voar). A conselheira que justificou a ausência: Anne Caroline da Silva (Univille).
A presidenta inicia a reunião e solicita para fazer apresentação pessoal das presentes. Em seguida, ela solicita a
inclusão de itens de pauta nesta reunião. Primeiramente a Sra. Marianita Pereira falou sobre a UMMA – União
Mais Mulheres em Ação, ela informa que dia 01.10, às 19:30, no Hotel Bourbon, será feita lançamento dos
trabalhos para atender as mulheres. Faz convite para ir representante do Conselho no dia do evento. Na
sequência, o item 1º Aprovação da ata - aprovada por todas. 2º Aprovação do Termo de Referência (TR) –
Encontro Regional de Mulheres de Comunidades Tradicionais da Região Norte. Proposta de data:
28/03/2019 (18h-22h) Local: Teatro Juarez Machado (Resp. Comissão de Mobilização), foi sugerido
alteração do horário das 14h às 22h, aprovada por todas. Presidente relata que no último ano não foi possível
utilizar o recurso do fundo para a realização da conferência. 3º Referente a passagem aérea da Ana Aparecida
Pereira. A Júlia repassou a informação que a viagem a Londrina ocorreu, pois estava planejado. Quanto a
passagem da Ana não foi possível cancelar em tempo hábil, ela estava de licença saúde, impossibilitada de
viajar, todavia, a passagem pode ser utilizada para outra cidade, mas somente em nome da Ana. Foi aprovada
por todas a relocação da passagem de Londrina para Brasília, ainda sem data definida. Ana Pereira sugere que
tenha mais uma representante do conselho para ir a Brasília. Presidente sugere um pedido através de ofício
para a Câmara de Vereadores a possibilidade de conseguir verba para pagamento e custeio de outra
Conselheira para Brasília, visto que a Conselho não possui de recursos para este fim. Foi aprovada por todas.
Júlia informa como o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher se deu a transformação da Lei, de consultivo
para deliberativo. Conselho precisa ser ouvido quando houver discussões sobre as políticas públicas para as
mulheres. Fala da importância da Coordenadoria da Mulher para ter equipe multidisciplinar e fazer ações
pautadas na lei. Solicita a participação das conselheiras na Câmara de Vereadores nas 4as feiras. Ana Pereira
relata sobre a necessidade deste Conselho estar presente nas reuniões do legislativo. Júlia solicita o
encaminhamento do formulário da tribuna livre para a câmara de vereadores para se fazer presente nas sessões
de quarta-feira, as datas previstas para 26.09.18, 24.10.18 e 21.11.18, com a temática da mulher. Presidente
sugere a comissão de legislação para fazer o documento e encaminhar para Vereador James Schroeder. 4º
Palestra na UNIVILLE- Recebemos um e-mail da Ana Lúcia, secretária da CIPA da Univille solicitando uma
palestra, a mesma informa que nos dias 29/10; 30/10; 31/10 e 01/11 acontecerá a 20º SIPAT, e neste ano um
dos temas a serem abordados será sobre a violência contra a mulher. Foi aprovada por todas a participação
do CMDM no dia 31/10/18, (14h-15h). Resp. Júlia e Jaqueline. 5º Diálogo com as candidatas mulheres para
a eleição 2018. Será dia 20.09, na Liga de Sociedades, às 19:00. Jaqueline solicita a participação de todas as
mulheres para buscar saber quais as propostas para as mulheres. A comissão de mobilização é responsável
para articular esse evento. Outro item de pauta acrescido, a Presidenta convida todas as conselheiras para o
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evento promovido pelo Instituto Movimento no dia 29.09, em Araquari, das 09:00 às 11:00. Foi feito
articulação com a Rosaura da Câmara de Vereadores de Porto Belo, também, conselheira estadual, haverá
uma discussão da representatividade da mulher na política e em lugares de poderes. Juliane coloca a forma de
atuação das mulheres na Cidade de São Domingos, com ações de roda de conversa, seminários. Presidente
solicita a aprovação das conselheiras para participar deste evento em Araquari. Aprovada por todas. 6°
Relato da reunião com a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores. (Resp. Comissão de Legislação). Carla
informou que foi apresentado o CMDM, solicitou que fossem repassados os Projetos de Lei, o Vereador
Lioilson encaminhou por e-mail, foi repassado para as conselheiras. Foi sugerido a moção pedindo que tenha
recurso para fazer o diagnóstico, a Comissão de Legislação ficará responsável. Carla avalia como produtiva a
reunião e se faz necessária a presença do CMDM na Câmara. Conselheira Loenir solicita a participação de
todas as conselheiras nos eventos, porque via de regra, geralmente são as mesmas conselheiras se fazem
presentes. Presidente reforça a importância da participação das conselheiras nos eventos e reuniões. Quélen
relata sobre a reunião na Câmara, coloca que é necessário organizar as falas antes de ir para a reunião, levar
as informações de forma clara e objetiva. Percebeu que a Câmara não tinha conhecimento sobre o Conselho.
Sugere que tenhamos reivindicações específicas e que fosse possível conseguir alguns recursos para ser
utilizado pelo Conselho. Quélen sugere já definir para a reunião de outubro as propostas de alteração da lei do
CMDM. Coloca também a aproximação do Conselho para auxiliar nos PL dos Vereadores se estão ou não
adequados para a causa da mulher. Solicita apoio na alteração da Lei deste Conselho, como também, na
realização do diagnóstico. 7º Elaborar a pauta do CMDM para a reunião da Comissão de Articulação
Interconselhos. Verificar pauta específica para esta reunião: a)Verificar se outros conselhos possuem
referências sobre como solicitar o diagnóstico; b)solicitar o conserto do sistema telefônico para que possa ser
utilizado para comunicação com as conselheiras. 8º Informes: a) Evento promovido pela Câmara de
Vereadores, palestra com Érica Paes “Combate à violência contra a Mulheres”, dia 13.09 e solicita a
participação deste Conselho. A Andreza Colatto, Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, agendará
uma reunião com o CMDM para discutir agendas de articulação com o governo federal. b) Júlia solicita
manifestação deste Conselho sobre o tema dia dos pais e dia das mães. Júlia solicita o recebimento de todos
os documentos do PL 88/2018 para analisar na comissão a possibilidade de judicialização deste tema. c) Júlia
relata que o CEDIM fez uma carta as candidatas da eleição/2018, sugere que o CMDM também encaminhe
esta carta. d) A reunião ordinária do CMDM, dia 13.09, será a apresentação do relatório da visita efetuada
em Londrina, também, acontecerá o Fórum Complementar de Eleição do CMDM. A Júlia informa que a
Juliane Tavares está sendo inserida neste conselho no lugar da conselheira Jéssica Michels, pelo Instituto mais
Gênero. e) O CMDM recebeu por e-mail denúncia sobre abuso eleitoral por parte do candidato ao Governo
do Estado de Santa Catarina Mauro Mariane. Onde relata que uma mulher estava na DPCAMI na tarde de
hoje (05/09) para requerer medida protetiva à seu favor e, ao participar do grupo com a psicóloga, fora
abortada por uma jornalista do candidato (dentro da DPCAMI) perguntando à ela se queria gravar um vídeo
para o candidato sobre a Lei Maria da Pena e a importância da denúncia da violência contra a mulher. Júlia
solicita do Conselho aprovar uma carta para ser encaminhada para o candidato e para a DPCAMI para
demonstrar a indignação sobre a referida abordagem. Aprovada por todas. f) Feira da Primavera – 15/09/18
– das 08:00 às 16:00 - Local: UDR/SAMA – Pirabeiraba. Resp. Jaqueline – feira será feita dentro da UDR,
estarão presentes as associações. A comissão de mobilização se fará presente e Jaqueline faz o convite para as
conselheiras. Uma das ações das associações foi feito um adereço, com echarpe e bótons personalizados. g)
Evento sobre violência contra mulher no CRAS Adhemar Garcia: Carla informa das ações possíveis, como
roda de conversa, atendimento jurídico. Sugere reunião com a OAB para organizar o evento. Ernestina
agendará reunião com a OAB e Conselho para organizar o evento. Nada mais a tratar deu-se por encerrada
esta reunião, eu, Ernestina da Silva Alves, segunda 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 11/10/2018, às 07:33, 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.

Ata SAS.UAC 2541889         SEI 18.0.121043-5 / pg. 2



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 2541889 e o código CRC F6AE7E41.

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 06/09/2018 — Lista de Presença

Nome
T. Rosa Monteiro Marques
S. Ernestina da Silva Alves

SAS

Contato

38023707 rosa marques(&,joinville.sc.eov.br 
99916-8999 lemestina.alvesioinville.sc.gov.br

T. Ana Aparecida Pereira
  ,SAS

S. Mariléia Silva

99167-1905 anapereirast(ã),g-mail.com
38023752 I 

99612-9704 marileia.silva@joinville.sc.gov.br
T. Fabiana Maria Oliveira

; Secretaria da
• S,Edneia Vieira da Costa Educação

T.Maria Guilhennina Murtinho de!
• Borba !Secretaria da

S.Jane B. Martins Farias Saúde

T. Andréia Pavesi Martins
Secretaria da

S. Tâmara K. Carneiro ,Habitação

• G T Anelise FalkO ; Secretaria de✓ lCultura e TurismoE S. Juliane Fabiola Pereira — SECULTR HofúTlaIln
NT Jaqueline do Rocio Alves

Coelho

E  S .Juliana da Silva Terluk
N 1 Anna de Castro Leal

S. Márcia Maria dos Santos

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

S. Carla Simone Santos Schettert
(ACE)

SAMA

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

Entid. de Assist.
 Social que
Prestam
!Atendimento à
Mulher

3431-3058 fabil3oWzmail.com
99266-1367 !
3431-3052 edneiagioinville.sc.gov.br
999152324 ,
3481-5105 ,maría.borba(d/ioinville.sc.eov.br 

98421-3505
98834 0179 !lane.farias@loinville.sc.gov.br

3802-3715/ 3716 andreia.martins@ioinville.scsov.br
99675-3395 E
3433-2329 tamara.carneirogioinville.sc.gov.br 

99631-7004
98818 - 4219
3433 - 2190

anelise.rosa(&joinville.sc.gov.br

98851-8895 iuliane.ho manntjoinville.sc.gov.br

3424-1188 iaquelinerachotmail.com 
99126-1439
3433 2230 juliana.terlukjoinville.sc.gov.br
3481-3629 annalea10901Rgrnail.com

48-99826-6082
3481-3629 marcia.delgobo.santos(&,gmail.com

3803-4836 samara(&,consuladodamulher.org.br
99997-3996
3803-4836 cleide@consuladodarnulher.org.br

99938 1850
3026-8262

99944-1094
paola.hakenhaar@email.com

3026-8262 aschettert(&,ig.com.br
99603-2787

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

!O S. lsolete Aparecida Pereira (Rosa Saúde da Mulher
de Saron)

3426-2721
98838-6712
3426-2721

ctrosadesaronjIle@hotmail.com 
anacdelfino27(&gmail.com
ctrosadesaronille(d/hotmail.com

G T. Anne Caroline da Silva
• (Univille)

E • S. M ariana Dama Schulze
R (UNIVILLE)

'Núcleos de Estudo
de Gênero das

!Universidades

'N T. Karla Cecília Adami (OAB)
!A !Associação de
!M S. Quélen Beatriz Crizel Manske Classe
E (OAB)

T  
A T. Loenir Fátima de P. Furtado Ass. de Mulheres
L (Casa Vá Joaquina) !de Etnias e Raças

S. Denisia Martins (Casa Vó
Joaquina)
T.

S.

Instit. de Atendim.
à Mulher Vitima

,de Violência

T. Júlia Melim Borges Eleutério Entidades de
(Instituto + Gênero) !Defesa Direitos da
S. Jéssica Michels (Instituto +
Gênero)

99629-9462 anne.css@outlook.com
3439-6444 annecaroline 
3461-9185 'marianad.schulze@gmail.com 
99932-4525

3433-0771
99180-0802
3422 0517

99607-7227

99949-7841

karla(bh.adv.br 

mulheradvogada(à),oabioinville.org.br
conselhos(cli/oabloinvill e. org.br
qmanske@hotmail.com 
loenirfurtadohotmail.com

99668-5969 denisiamartins10@gmail.com

99136-5060 !cmdmjulia(ã),gmail.com 
3025-6860 !

99608-6646 michelsfotoárafiaQgmail.com

Luciane Piai 'Sec.Executiva cmdmioinvilleernail.com
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LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM 
Reunião Extraordinária

DATA: 06/09/2018
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