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ATA 13/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA OUTUBRO
 
Aos quatro dias do mês de outubro 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: Rosa Monteiro Marques (SAS),
Ernestina da Silva Alves (SAS), Ana Aparecida Pereira (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE), Jane B.
Martins Farias (Saúde), Anelise Falk (SECULT), Jaqueline do Rocio Alves Coelho (SAMA), Juliana da
Silva Terluk (SAMA). Ana Cristina Delfino (Rosa de Saron), Anne Caroline da Silva (UNIVILLE), Quélen
Beatriz C. Manske (OAB), Ana Paula N. Chaves (UBM), Júlia Melim Borges Eleutério (Instituto + Gênero),
como também, a secretária executiva do CMDM, Luciane Piai e Eliane Aparecida da Silva (Unidos do
Caldeirão) A pauta proposta para esta reunião: 1º Aprovação da ata; 2º Apresentação das
propostas/articulações - Londrina;3º Feedback evento com as candidatas; 4º Mudança de gestão do CMDM
(última reunião com a Júlia como presidenteem outubro/novembro); 5º Eleição da nova vice-presidenta
(substituição da Júlia a pedido); 6º Criação da Rede de Enfrentamento de combate à Violência contra a
mulher; 7º Palavra livre / tribuna da CVJ – 26/09/2018; 8º Viagem da Ana Aparecida Pereira (definição); 9º
Carta Aberta contra a terceirização dos serviços públicos em Joinville; 10º Ofício Circular nº 572/2018 – Sec.
Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – Campanha Outubro Rosa/ Saúde da Mulher Idosa-
2018; 11º Informes: a) Posse da nova gestão do CMDCA, dia 1º/10, às 8h30min, Casa dos Conselhos; b)
Resposta da SECULT ao ofício nº 076/18, do CMDM, solicitando a reserva do TJM; c) Feedback sobre o
VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade. III Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade. III
Luso – Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade. (artigo publicado nos anais
eletônicos, acesso http://www.7seminario.furg.br) enviado por e-mail. A presidenta inicia a reunião colocando
a ata da reunião anterior para votação. A ata é aprovada pelo conselho. Em seguida, ela inicia a apresentação
das propostas e articulações descobertas na visita à Londrina. Ao final da apresentação, a presidenta propõe a
criação de uma Rede de Enfrentamento de combate à Violência contra a mulher, esta proposta é aprovada
pelo conselho. A primeira reunião de articulação dessa rede provavelmente ocorrerá no dia 26 de
novembro/18. A presidenta informa que entregará um relatório até o início de dezembro, a respeito da visita a
Londrina e todas as atividades que ocorreram durante sua gestão. A vice-presidenta Jaqueline comenta a
importância de envolver as organizações que já tem alguma proposta no enfrentamento da violência contra a
mulher, até mesmo para os próprios profissionais que trabalham com esta demanda e que hoje não sabem
onde encontrar apoio para continuar a desenvolver suas atividades. A presidenta solicita que a vice levante
quais são as instituições que já possuem essa proposta e encaminhe para o conselho. Seguindo para os itens 4
e 5 da pauta, a presidenta relembra o conselho de que sua última reunião enquanto presidenta acontecerá em
novembro, com a vice assumindo em dezembro. Por motivos pessoais e profissionais, ela ressalta que em
dezembro não assumirá o cargo de vice-presidente. A atual vice Jaqueline relata que por motivos de saúde,
também não se sente pronta para assumir a presidência do conselho. As conselheiras Ana Pereira, Quélen
Manske, Ana Paula Nunes Chaves e Ernestina Alves são indicadas pelas demais conselheiras, mas não
aceitam o cargo. A presidenta propõe que esta decisão fique para uma reunião posterior, mas que todas
possam amadurecer a ideia até a chegada do momento da decisão; é ressaltada também a ideia de que o
conselho deve manter sua postura progressista que vem mantendo desde a última gestão. A presidenta segue
para o item seguinte da pauta, referente ao feedback do evento com as candidatas pelo governo de SC, o que
classifica como um momento histórico para o CMDM. A vice-presidente Jaqueline considera que o evento foi
bom, mas que alguns pontos precisariam ser melhorados, como o local do evento que não foi muito adequado
para este tipo de debate; num próximo evento seria importante fazer mais reuniões para melhor organização. A
conselheira Ana Pereira também considera o evento um marco para o conselho e que a adesão ao debate
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superou as expectativas das conselheiras. A conselheira Eliane se coloca à disposição para auxiliar mais
ativamente nos próximos eventos, devido a sua experiência como produtora cultural. A vice-presidente
Jaqueline destaca que não houve grande adesão das conselheiras ao debate, inclusive das conselheiras que
participam da comissão de mobilização. A conselheira Ana Paula Nunes Chaves levanta a discussão acerca de
determinadas manifestações políticas das conselheiras referente ao debate que foi organizado pelo próprio
CMDM. É ressaltado que deve haver maior cautela neste tipo de compartilhamento para evitar que o CMDM
seja atrelado a um posicionamento partidário. A conselheira Quélen sugere que o debate com as candidatas se
torne um evento bienal de responsabilidade do conselho. Seguindo para o próximo item da pauta, a palavra é
passada para a conselheira Quélen, que conta a experiência na tribuna da CVJ no dia 26/09/2018. A
conselheira relata que foi bem recebida e que após a fala houve alguns vereadores que apoiaram a ideia do
financiamento de um diagnóstico social da mulher, como também, para adequação da legislação municipal às
reivindicações do CMDM. Seguindo para o próximo item, a palavra é passada para a conselheira Ana
Aparecida Pereira, referente a viagem à Brasília; a conselheira expõe preocupação em viajar neste momento
eleitoral, devido às mudanças que podem ocorrer no ano seguinte, porém também destaca que há uma pauta
importante a ser trabalhada nesta visita, como o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a
Mulher. A viagem está programada para outubro, foi aprovada pela assembleia. Partindo para o próximo item
da pauta, a presidenta comunica que houve uma mobilização da Rede Intersetorial de Articulação para o
Cuidado Compartilhado de Pessoas em Situação de Rua de Joinville, na forma de uma Carta Aberta contra a
terceirização dos serviços públicos de Joinville. Quanto ao Ofício Circular nº572/2018, referente a Campanha
Outubro Rosa/Saúde da Mulher Idosa, a presidenta relata que estão solicitando a mobilização do CMDM
para a realização de ações alusivas ao tema. O conselho ressalta a dificuldade em organizar uma ação em tão
pouco tempo, mas concorda que pode ser realizada uma campanha virtual. Partindo para os informes, a
presidenta passa a fala para a conselheira Ana Pereira para comentar a posse da nova Gestão do CMDCA no
dia 01/10/2018, onde esteve presente. Comentando a resposta da SECULT ao ofício nº 076/18, que solicita a
reserva do TJM, a secretária executiva Luciane relata que nos foi informado que o CMDM terá custos, mas
caso a reserva seja solicitado por um secretário, a taxa não precisa ser paga. A secretaria executiva já
encaminhou o ofício para o secretário da SAS, referente a reserva do TJM. A conselheira Ana Pereira se
compromete a conversar com o secretário da SAS para encaminhar um ofício à SECULT para esta reserva
sem custos. Quanto ao último item, a palavra é passada para a secretária executiva do CMDM para relatar a
experiência no VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade. Luciane elenca diversos temas que foram
abordados na conferência, onde também apresentou um trabalho sobre a experiência com a Conferência
Municipal dos Direitos da Mulher. A conselheira Quélen faz um relato a respeito de sua participação na
reunião da UMMA, porém como o evento foi pouco direcionado a apresentação dos objetivos do grupo, o
CMDM organizará um encontro com a representante da UMMA para verificar os objetivos da união e as
possibilidades de articulação. A presidenta inclui um novo item a ser discutido pelo conselho, referente ao
deslocamento de uma agente administrativa para outro conselho e outras atividades que não dizem respeito ao
CMDM, como o mutirão da SAS. Percebe-se que esses deslocamentos sempre são direcionados ao pessoal
administrativo do CMDM. O conselho sugere a criação de uma nota de repúdio, mas antes disso será feita
uma análise para verificar se a agente administrativa deslocada é a única capacitada para realizar as atribuições
do mutirão da SAS para a qual ela foi designada. Houve questionamento porque não aconteceu a reunião de
Articulação Interconselhos no mês de setembro. Quando será a próxima? 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 22/11/2018, às 14:36, 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 2664782 e o código CRC 4A4F994D.
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CONSELHO MUNICIPAL ,OS DIREITOS DA MUL lER Conselheiras e Contatos — 2017/2019
Rei,'Ordinária 04/10/2013 — Lista de Presença
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Nome Segment( Contato E-mail
T. Rosa Monteiro Marques 38023707 rosa marques@joinville.sc.gov.brSASS. Ernestina da Silva Alves 99916-899' emestina.alvesioinville.sc.gov.br1 

NT. Ana Aparecida Pereira 1

S. Mariléia Silva
SAS

99167-1905 anapereirastgmail.com
38023752

99612-9704 'marileia.silvaioinville.sc.gov.br s
T. Fabiana Maria Oliveira

Secretaria da
S.Edneia Vieira da Costa Educação'

I

3431-3058 fabi 1 3oli(ã)gmail.com .
99266-1367

1-,
3431-3052 edneiajoinville.sc.gov.br
999152324

T.Maria Guilhermina Murtinho de
sBorba i Secretaria da

S.Jane B Martins Farias Saúde

3481-5105 maria.borba(c-vjoinville.sc.gov.br
98421-3505
98834 0179 jane.farias@ioinville.sc.gov.br

T, Andréia Pavesi Martins
Secretariada

S Támara K. Carneiro !Habitaçãos

3802-3715/ 3716,andreia.martinsjoinville.sc.gov.br s99675-3395 I
3433-2329 tamara.cameiro()joinville.sc.gov.br

99631-7004
T. An lise Falk s,

Secretaria de
--ICultura e Turismo3 . Juliane Fabiola Pereira — SECULTHoffimann

98818 -4219 anel se.rosa(&joinville.sc.gov.br i /
3433 - 2190
98851-8895 iuliane.hoffrnann(&,ioinville.sc.gov.br

.,....T. Jaqueline do Rocio Alves
Coelho ss SAMAs
S. Juliana da Silva Terluk

3424-1188 jaquelinerachotrriail.com <II"'99126-7439
ills

3433 2230 luliana.terluk(&joinville.sc.gov.brT Arma de Castro Leal Delegacia de
Proteção a Cça.

!S.Márcia Maria dos Santos AdolIdoso., Mulher e 

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

3481-3629 marcia.delgobo.santos@gmail.com
T Samara da Rocha Espindola
k Consulado) si
S Cleide Gasparin de Liz Enfiei. de Assist.(Consulado) Social que

3803-4836 samara(&,consuladodamulher.org.br
99997-3996
3803-4836 clesideRconsuladodamulher.org.br
99938 1850 s

T. Paola Hakenhaar (ACE) Prestam
Atendimento à
Mulher

1S. Cada Simone Santos Schettert
(ACE) 

3026-8262 paola.hakenhaar(&,gmail.com
99944-1094

3026-8262 aschettert(dig.com.br
99603-2787iAna Cristina Delfino (Rosa de Entidades de

saron) ;Atenção Integral à
S Isolete Aparecida Pereira (Rosa Saúde da Mulher
de Sarou) I

3426-2721 ctrosadesaronjIleghotmail.com ,
98838-6712 anacdelfino27gmail.com ti ,
3426-2721 ctrosadesaronjllehotmail.com

T Arme Caroline da Silva Núcleos de Estudo(Univille) de Gênero das
S. Mariana Datria Schulze Universidades 1
(UNIVILLE)

99629-9462 ...,anne.css(&,outlook.com
3439-6444 annecaroline@univille.br .. -
3461-9185 marianad.schulzegmail.com
99932-4525

T Karla Cecília Adami (OAB)
s Associação deIS, Quélen Beatriz Cn Classe zel Manske

(OAB) 

3433-0771 karlabh.adv.br
99180-0802
3422 051 7 r mulheradvogada(oabjoinville.org.br

99607-7227 Sconselhosoabioinvillesorg.br
umanskehotmail.comT. Loenir Fátima de P. Furtado Ass, de Mulheres(Casa Vó Joaquina) de Etnias e Raças

S. Denisia Marfins (Casa Vó
Joaquina)'

99949-7841 Tioenirfurtadohotmail.com

99668-5969 ' denisiamartins10@),gmail.com s
IT Ana Paula N. Chaves (UBM) Instit. de Atendim.

Mulher VitimaS. Maria Ines Gonçalves (UBM) à
99722,de Violência.

99644 2122 'anapaula@bencadvogadas.com.br Ir
1536 inesjp68@gmail.com

T. Júlia Melim Borges Eleutério 'Entidades de(Instituto + Gênero) ¡Defesa Direitos da
S. Mulher Jéssica Michels (Instituto +
Gênero) s

99136-5060 cmdmiuliagmail.com
3025-6860

99608-6646 michelsfotografiagmail.com I
Luciane Piai ¡Sec.Executiva cmdmjoinville(&sgmail.corn
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LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM 
Reunião Ordinária
DATA: 04/10/2018
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