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Ao primeiro dia do mês de novembro 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), Fabiana Maria Oliveira (SE), Maria
Guilhermina M. de Borba (Saúde), Andréia Pavesi Martins (Habitação) Juliana da Silva Terluk
(SAMA), Ana Cristina Delfino (Rosa de Saron), Rosemari dos Santos (Rosa de Saron), Anne
Caroline da Silva (UNIVILLE), Karla Cecília Adami (OAB), Quélen Beatriz C. Manske (OAB), Ana
Paula Nunes Chaves (UBM), Júlia Melim Borges Eleutério (Instituto + Gênero), Juliane Patricia
Tavares ((Instituto + Gênero) como também, a secretária executiva do CMDM, Luciane Piai e
Joice Rezende (CVJ). Justificaram a ausência: Ernestina da Silva Alves (SAS), Anelise Falk
(SECULT) e Juliane Fabíola Pereira Hoffmann (SECULT). A pauta proposta para esta reunião: 1º
Aprovação da ata; 2º Comissão de Legislação – apresentação da alteração da Lei do CMDM; 3º
Apresentação das articulações em Brasília, entrega de relatório ao CMDM (Ana A. Pereira); 4º
Rede de Enfrentamento de Combate à Violência contra a Mulher (Data: 26/11/18, horário ?, local ?
- Organização); 5º Pauta para a Reunião de Articulação Interconselhos (dia 13/11/18, às 13h,
Casa dos Conselhos) Sugestão de pauta: 1. Referências para a elaboração do diagnóstico social;
2. Conserto da central telefônica da Casa dos Conselhos; 3. Quais são os critérios/procedimentos
utilizados para um projeto ser contemplado com dispensa de licitação? Qual é o valor? O CMAS
repassar aos conselhos o documento oficial referente este procedimento. 4. A SAS repassar ao
CMDM o relatório anual de atendimento à mulher vítima de violência; 6° Intérprete de Libras –
Tomada de preços da Casas dos Conselhos. Quais os eventos/reuniões que o CMDM necessita
deste serviço. 7º Eleição da nova presidência- mandato dez/2018 – nov/2019; 8º Palavra livre /
tribuna da CVJ – 07/11/2018 – Comissão de Legislação; 9º Coordenadora de Políticas Públicas
para as Mulheres/Joinville – Apresentação e entrega de relatório das ações/atividades anual/2018
( Ana A. Pereira); 10º Comissão de Mobilização, Políticas para as Mulheres e Articulação com a
Sociedade – Apresentação do I Encontro Regional e Cultural de Mulheres de Comunidades
Tradicionais da Região Norte ( 28 março/2019) 11º Informes: a)Feedback palestra na UNIVILLE
(Júlia e Jaqueline); b) Presidência acompanhar a TR - encaminhada dia 17/10/18; c) Indicação de
membro do CMDM para compor a Comissão Organizadora da 16º Conferência Municipal de
Saúde, conforme OF. nº 411/2018/CMS. A reunião inicia com o primeiro item da pauta, a
aprovação da ata da 13ª reunião ordinária. É necessário incluir que a presidente entregará um
relatório até o início de dezembro, a respeito da visita a Londrina e todas as atividades que
ocorreram durante sua gestão. Partindo para o segundo item da pauta, a presidente coloca para
discussão a apresentação da alteração da Lei do CMDM, a secretária executiva Luciane pontua
que no Fórum de Eleição seria importante constar na lei a possibilidade de criar uma lista de
espera para instituições interessadas em fazer parte do CMDM. Em virtude do baixo número de
conselheiras que conseguiu ler a alteração da lei na íntegra, a presidente Júlia sugere que a
aprovação da lei seja realizada em uma reunião extraordinária futura. As conselheiras debatem o
comprometimento com as ações que envolvem o CMDM. A presidente sugere, então, que a
proposta da alteração da lei seja aprovada na reunião e se houver alguma consideração a ser
feita por alguma conselheira, isso deve ser encaminhado por e-mail até o dia 05 de novembro. As
duas propostas são colocadas para votação. O conselho aprova a proposta da reunião
extraordinária, que acontecerá no dia 07 de novembro, às 08h30min. Seguindo para o quarto item
da pauta, a criação da Rede de Enfrentamento de Combate à Violência contra a Mulher, a
presidente Júlia sugere que a reunião de articulação que aconteceria no dia 26 de novembro fique
para o início do próximo ano, na primeira reunião ordinária de janeiro seria decidida a data. A
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conselheira Ana Pereira sugere aliar a criação da rede com o diagnóstico da violência contra a
mulher em Joinville. A proposta da presidente é aprovada. A presidente passa a palavra para a
conselheira Ana Pereira para seguir com o terceiro item da pauta, apresentação das articulações
em Brasília e entrega de relatório ao CMDM. Na viagem foi apresentado o projeto do diagnóstico
da violência contra a mulher na cidade de Joinville. Algumas alterações foram sugeridas e a
conselheira já fez as adaptações necessárias e o projeto será encaminhado até o dia 02 de
novembro, há a perspectiva de o projeto ser aprovado ainda nesse ano. Quanto ao pacto de
enfrentamento à violência contra a mulher, a conselheira conversou com a diretora e teve a
informação que o pacto está sendo reescrito. A conselheira também teve a oportunidade de
conhecer o espaço de trabalho da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência
- Ligue 180. Joinville está na 27ª posição de quantidade de ligações para o 180. Há a
possibilidade de gerar um relatório das ligações da cidade de Joinville. Foi percebido um
aumento na quantidade de ligações depois da campanha do Apitaço realizada pelo CMDM em
março. A conselheira Karla sugere que essa informação seja divulgada na mídia. A conselheira
também teve a oportunidade de visitar a ONU Mulher. A presidente segue para o quinto item da
pauta, a Reunião de Articulação Interconselhos que ocorrerá no dia 13 de novembro. A proposta é
a seguinte: 1. Referências para a elaboração do diagnóstico social; 2. Conserto da central
telefônica da Casa dos Conselhos; 3. Quais são os critérios/procedimentos utilizados para um
projeto ser contemplado com dispensa de licitação? Qual é o valor? O CMAS repassar aos
conselhos o documento oficial referente este procedimento. 4. A SAS repassar ao CMDM o
relatório anual de atendimento à mulher vítima de violência. Fica combinado que se alguma
conselheira tiver alguma outra proposta, deve encaminhar por e-mail até o dia 05 de novembro. A
presidente segue para o sexto item da pauta Intérprete de Libras – Tomada de preços da Casas
dos Conselhos, diz respeito a necessidade da inclusão de uma intérprete de libras para os
eventos do CMDM e das reuniões ordinárias e extraordinárias. O conselho define que a intérprete
é necessária para os eventos, mas que nas reuniões ordinárias e extraordinárias só serão
necessárias caso surja uma conselheira com deficiência auditiva, então, será solicitado o
orçamento para todas as reuniões ordinárias e extraordinárias e o CMDM convidará as mulheres
da comunidade surda para participar. Iniciando a discussão sobre o sétimo item da pauta Eleição
da nova presidência - mandato dez/2018- nov/2019, a presidente ressalta que seu mandato irá até
o último dia de novembro e que o CMDM está, também, sem vice-presidente. A conselheira
Juliane Patrícia Tavares é eleita ao cargo de presidente e a conselheira Ana Aparecida Pereira é
eleita vice, a votação foi unânime. Quanto ao oitavo item da pauta, palavra livre / tribuna da CVJ,
que ocorrerá no dia 07 de novembro, a presidente Júlia informa que a conselheira Quélen
participará representando o CMDM. A presidente parte para o nono item, Coordenadora de
Políticas Públicas para as Mulheres/Joinville – Apresentação e entrega de relatório das
ações/atividades anual/2018, a conselheira Ana Pereira se compromete com a entrega e
apresentação do relatório em dezembro. A presidente coloca para discussão o décimo item da
pauta, a Comissão de Mobilização, Políticas para as Mulheres e Articulação com a Sociedade –
Apresentação do I Encontro Regional e Cultural de Mulheres de Comunidades Tradicionais da
Região Norte. A presidente solicita um relatório à Comissão de Mobilização referente ao I
Encontro Regional, tendo em vista que será um evento central em 2019. As conselheiras
percebem a necessidade de contatar a antiga coordenadora da comissão para verificar quais
ações já estavam tomadas para possibilitar a concretização do evento. As conselheiras Juliane
Patrícia Tavares e Ana Paula Nunes Chaves se disponibilizam a entrar na Comissão de
Mobilização para auxiliar no evento, a Ana Paula será a nova coordenadora desta comissão. A
próxima reunião da comissão fica acordada ocorrer no dia 08 de novembro, às 08h30min.
Partindo para o último item da pauta, a presidente informa que como a conselheira Quélen não
pôde aguardar até o final da reunião, o feedback da participação na SIPAT da Univille ficará para
a próxima reunião ordinária. Referente ao acompanhamento da TR encaminhada no dia 17 de
outubro de 2018, a secretária executiva Luciane ressalta a importância de haver um
acompanhamento dos trâmites da aprovação pela presidência do conselho, pelo menos a cada
15 dias. Quanto à indicação de membro do CMDM para compor a Comissão Organizadora da
16º Conferência Municipal de Saúde, conforme OF. nº 411/2018/CMS, as conselheiras Quélen e
Maria Guilhermina se disponibilizam a compor a comissão. A conselheira Ana Pereira participou
de uma audiência pública a respeito de uma LOT referente a criação das vagas de
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estacionamento para lactantes, as vagas seriam divididas com as vagas já existentes para
deficientes e o uso seria permitido mediante certificado. A presidente Júlia também comenta que
a vereadora Tânia entrou em contato solicitando dados a respeito do diagnóstico da violência
contra a mulher em Joinville, pois há a possibilidade da liberação de verba da Câmara de
Vereadores para investir neste projeto. A comissão de legislação fica responsável por
acompanhar este processo e encaminhar o projeto do diagnóstico para a vereadora Tânia. A
coordenadora da segurança alimentar e nutricional, Edina, conselheira do COMSEAN, faz um
convite para participação no Fórum de eleição para composição do conselho por instituições
civis, maiores informações podem ser acessadas através da secretaria executiva do COMSEAN,
as inscrições podem ser feitas até o dia seis de novembro, até às 13:30. Maiores informações
serão encaminhadas por e-mail. A secretária executiva Luciane convida o COMSEAN a participar
no I Encontro Regional e Cultural de Mulheres de Comunidades Tradicionais da Região Norte.
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 14:34, 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 2730589 e o código CRC 110D0EBE.

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 01/11/2018 — Lista de Presença

C

Nome Segmento
T. Rosa Monteiro Marques

SAS
S. Ernestina da Silva Alves

Contato

38023707

99916-8999
T. Ana Aparecida Pereira 99167-1905

SAS 38023752
S. Mariléïa Silva 99612-9704
T. Fabiana Maria Oliveira 3431-3058

Secretaria da 99266-1367
S.Edneia Vieira da Costa Educação 3431-3052

999152324
T.Maria Guilhermina Murtinho de 3481-5105
Borba Secretaria da 98421-3505
S.Jane B. Martins Farias Saúde 98834 0179

T. Andréia Pavesi Martins

S. Tâmara K. Carneiro
Secretaria da
Habitação

E-mail

rosa marques(crjoinville.sc.gov.br 

ernestina.alves(djoinville.sc.gov.br

anapereirast(ce rnai1.com

marileia.silva(ajoinville.sc.gov.br

fabil3oli(ágmail.com

;edneia(ajoinville.sc.gov.br

maria.borba(cìjoinville.sc.gov.br 

¡ane. fari as (cú j o i nv i l le. sc. go v. br

3802-3715/ 3716 andreia.martins(aioinville.sc.gov.br
99675-3395
3433-2329 tamara.carneiro(ãjoinville.sc.gov.br 
99631-7004

O• Anelise Falk

E S. Juliane Fabiola Pereira
¡¡... R. Hoffmann
N T. Jaqueline do Rocio Alves
A Coelho

E S. .luliara da Silva Terluk
N T. Anna de Castro Leal
T

L S. Márcia Maria. dos Santos

98818 - 4219
Secretaria de 3433 - 2 190
Cultura e Turismo
—SECULT % 98851-8895

SAMA

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

anelise.rosa@joinville.sc.gov.br

iuliane.hoffmann~crijoinville.se.gov.br

3424-1188 jaquelinerac(ahotmaiLcom
99126-1439

3433 2230 juliana.terluk(áioinville.sc.gov.br
3481-3629 annaleal0901(dgmail.com

48-99826-6082
3481-3629 i marcia.delgobo.santos(agmail.com

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

S. Carla Simone Santos Schettert
(ACE)

N T. Ana Cristina Delfino (Rosa de
iÁ Saron)
O S. Isolete Aparecida Pereira (Rosa

Entid. de Assist.
 Social que
Prestam
Atendimento à
Mulher

Entidades de
Atenção Integral à
Saúde da Mulher

3803-4836 samara(<i,consuladodamulher.org.br
; 99997-3996

3803-4836 cleidc(cuconsuladodamulher.org.br
99938 1850
3026-8262 paola.hakenhaar~cìagmail.com

99944-1094

3026-8262
99603-2787

3426-2721
98838-6712
3426-2721

de Saron) 1e (.;:f=1,,,,¡ti1S. L4n S ~v s.
T. Anne Caroline da SilvaO (Umville) Núcleos de Estudo 99629-9462

de Gênero das 3439-6444
G S. Mariana Datria Schulze Universidades 3461-9185

çR (UNIVILLE) 99932-4525
N T. Karla Cecília Adami (OAB) 3433-0771

Associação de 99180-0802
Vl 
E S. Quélen Beatriz Crizel Manske Classe 3422 0517
N (.OAB.) 99607-7227

A T. Loenir Fátima de P. Furtado Ass. de Mulheres 99949-7841
L (Casa Vó Joaquina) de Etnias e Raças

S. Denisia Martins (Casa Vó 99668-5969
Joaquina)
T. Ana Paula N. Chaves (UBM) Instit. de Atendit 99644 2122
S. Maria Ines Gonçalves (UBM) à Mulher Vitima

de Violência
99722 1536

T. Júlia Melim Borges Eleutério Entidades de 99136-5060
(Instituto + Gênero) Defesa Direitos da 3025-6860
S. Jéssica Michels (instituto + Mulher 99608-6646
Gênero)rjf /.'v; A
Luciane a Sec. Executiva

as chettert(ci,ig. com.br

ctrosadesaronjlle(áhotmaìl.com
anacdeltìno27~1gmail.com
ctrosadesaronj l lehotmai l.com

anne css(aoutlook.com
amnecaroline(cuuniville.br

marianad.schulze(wgmail.com 

karla(ri bh.adv. br 

mulheradvogada(aoabjoinville.org.br
conselhosoabjoinville.org.br
gmanske(cGhotmai l. com 
loen i rfu rtadoi~i.: hotma i 1. com

denisiamartins10áagmail.com

anapaula@ hencadvogadas.com.br
inesjp68@gmaiLcom

cmdmjuliala gmail.com 

michelsibtogratiacr.-b nail,com

. cmdmjoinville2c gmail.com
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LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM
Reunião Ordinária
DATA: 0111112018

NOME ~ ENTIDADE QUE
REPRESENTA
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