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Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2019, na Casa de Apoio aos Conselhos, situada à
rua: Afonso Penna, 840, Bucarein, às 9h30min, foi realizada a reunião ordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), gestão 2017-2019. Estavam presentes as
conselheiras: Ana Aparecida Pereira (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE), Maria Guilhermina
Murtinho de Borba (SS), Tâmara K. Carneiro (Habitação), Juliana da Silva Terluk (SAMA), Ana
Cristina Delfino (Rosa de Saron), Quélen Beatriz C. Manske (OAB), Loenir Fátima de P. Furtado e
Denísia Martins (Casa Vó Joaquina), Ana Paula Nunes Chaves (UBM), Júlia Melim Borges
Eleutério (Instituto + Gênero) e Juliane Patricia Tavares ((Instituto + Gênero) e Luciane Piai
(secretária executiva). Os convidados dos conselhos de mulheres e secretarias de SAS das
cidades da região norte de SC, instituições e servidores da SAS/Joinville: Regiane Kalita Kupas,
Samara S. e Lucas Furlan (SDSH/ Guaramirim), Tânia M. Crescencio (CDH/Jlle), Niura,
Alessandra e Vilma (COMDIM/Jaraguá do Sul), Márcia Espíndula e Ronaldo Espíndula (Instituto
Movimento/ Araquari), Manoella C. Rego (Fórum de Mulheres Jlle), Flávia Nunes Proença
(COMDIM/Araquari), Bruna Martins (Católica/SC – Proj. Com.), Vera Fedalto, Valdivia da Silva,
Mably Branco Pio e Alana M. Engell ( COMDIM/São Bento do Sul), Maria de Lourdes e Mirele A.
M. Pereira ( Casa Abrigo Viva Rosa), Marli Vick Vieira, Anelise Destefani e Grasiela Voss ( IFC-
Araquari), Jovana M. Marin Gonçalves (Conselho da Mulher/Canoinhas) e Cintia Aguiar
(Secretaria SEMAS), Giordani Flenik e Silvana (OAB), Fabiany e Marina P. Müller( SAS/Garuva),
Daniela Henschel (Núcleo de Mulheres Empreendedoras ACIJ), Ariel Vieira ( SAS/Jlle), Susy
Wetzel ( CM/ São Francisco do Sul), Neusa Borges (SOS Vida) e Daura Correia (SAS/Jlle).
Justificou a ausência as conselheiras: Ernestina da Silva Alves, Anne Caroline da Silva e Samara
da Rocha Espíndola. A pauta proposta para esta reunião: 1º Apresentação de todos os presentes;
2º Apresentação dos projetos; 3º Ato Unificado de Mulheres ( 8 de março); 4º Seminário de
Mulheres da Região Norte de SC ( 28 de março); 5º Assinatura dos municípios: Pacto Estadual
Maria da Penha; 6º Criação da Rede de Enfrentamento de Combate à Violência contra a Mulher;
7º Alteração da lei dos conselhos para: permanente, deliberativo, propositivo, normativo, consultivo
e fiscalizador; 8º O projeto básico a ser elaborado por um grupo de trabalho - GT intersetorial,
composto por representantes de todos os órgãos responsáveis pela rede de enfrentamento; 9º
Atividades de novembro (16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres – Palestra
Valeska Zanello. A presidente iniciou dando as boas vindas a todos e todas presentes e passou a
palavra para o Ronaldo (Instituto Movimento), através de depoimento falou de sua história de vida
oriundo de um lar no qual o pai é alcoólatra e violento com a mãe. Apresentação cultural (violão e
voz) Ronaldo e sua esposa Márcia Mel. Juliane Tavares informou aos presentes que Ronaldo, via
Instituto Movimento foi um forte colaborador para o CMDM integrar o Conselho Estadual da
Mulher. Em seguida, houve as apresentações individuais para que todas as presentes se
conhecessem: Ana (Rosa de Saron – Meninas e mulheres com dependência química ); Fátima
(Ass. Casa da Vó Joaquina); Regiane (Guaramirim); Lucas Centro de apoio aos Conselhos
Municipais de Guaramirim; Samara (Guaramirim); Suzy (São Francisco do Sul); Neuza (CMDM -
São Francisco do Sul) Grazi (Recicla 2); Marli (IFC Araquari); Flávia (CM de Araquari); Jovana
(CM/Canoinhas) Quélen (OAB) Giordani (OAB); Tâmara (SEC de Educação); Marina (Garuva –
Sec. Desenvolvimento), Manoela (Fórum de Mulheres de Joinville), teatro pessoas surdas e parto
humanizado; Bruna (Faculdade Católica); Maria Guilhermina (Sec. de Saúde de Joinville); Tânia
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(Centro de Direitos humanos de Joinville, com atuação em âmbito nacional); Vera (São Bento do
Sul) Alana (São Bento do Sul); Valdiva (São Bento do Sul); Márcia Mel Cantora e compositora);
Ronaldo (Instituto Movimento de Araquari); Silvana (OAB); Niura (Jaraguá do Sul); Alessandra
(Jaraguá do Sul); Vilma (Jaraguá do Sul); Mirelle (Casa Abrigo Viva Rosa); Maria de Lourdes
(Casa Abrigo Viva Rosa); Ana Paula (UBM); Júlia (Conselho Estadual de Direitos de Mulheres);
Luciane (SEc. Executiva do CMDM – Joinville) Fábio (Diretor executivo da SAS); Fabiana (Sec.
Educação); Juliana (Sec. Agricultura e Meio Ambiente); Daniela (Núcleo de Mulheres
Empreendedora da ACIJ); Denísia (Ass. Casa da Vó Joaquina); Ana (Coordenadoria da Mulher).
Apresentação pelas representantes de Araquari: Recicla – Reciclagem de resíduos como
Complemento de Renda em Araquari (conteúdo no PPT); apresentação da cartilha com as
receitas desenvolvidas no projeto. Juliane fala da importância de participação da sociedade civil
nos conselhos, (conteúdo disponível em PPT). Conselho Estadual Pacto Estadual Maria da Penha,
baseado no pacto nacional. Distribuído o impresso aos presentes que também será enviado por
e-mail. “Enfrentamento de violência contra a mulher” toda política deve ser um projeto de Estado e
não de governo. O CMDM quer o compromisso de que Joinville assine o Pacto Estadual e em
segundo momento assinatura também do Pacto Nacional. Busca de agenda com o Prefeito de
Joinville em março. Comissão de Mobilização está desfalcada. Evento programado para o dia 28-
03-2019, talvez um seminário da região norte, ato unificado de mulheres (8 de março); Assinatura
dos municípios do Pacto Estadual Maria da Penha; Criação da Rede de Enfrentamento de
Combate à Violência contra a Mulher, a partir do estudo executado na gestão da presidente Júlia;
Alteração da Lei dos Conselhos para: Permanente, Deliberativo, Propositivo, Normativo;
Consultivo e Fiscalizador (Fase de Estudo Quélen Beatriz C. Manske (OAB)). O Projeto Básico a
ser elaborado por um grupo de trabalho – GT intersetorial, composto por representantes de todos
os órgãos responsáveis pela rede de enfrentamento; Atividades novembro (16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra as Mulheres). Possível convidada para o dia 28 de março: Médica
Legista e sexóloga em São Paulo – Dra. Mariana da Silva Ferreira (Presença sem custos para o
CMDM). Júlia afirma está grata pela continuidade do trabalho iniciado em sua gestão e a
importância do ato unificado agendado para 08 de março, considerando o alto índice de violência
contra a mulher registrado em SC. Importância dos conselhos transitarem no setor político
(Câmara e outros). Joinville provocando aos governos e instituições para a construção do Ato
unificado. Apresenta com preocupação com as mulheres em situação de violência e como elas
podem se empoderar e construir uma nova história. Juliane afirma que Sheila também estará
presente no seminário do dia 28 de março. Ronaldo comunica que no campo cultural, também
está se movimentando, enquanto sociedade civil para um ato unificado. Ana Paula avalia positiva
a data do Ato Unificado, se coloca à disposição para trabalhar junto na construção do Ato, e o
atendimento jurídico (informações), durante o dia e horário do evento. Avalia que atos na área
central já não agregam mais o maior número de pessoas. Sugestão (Araquari): Agregar
atividades ligadas à beleza durante o ato. Flávia: Atividades de saúde da mulher (Exames
preventivos); receitas como utilizar Plantas Comestíveis não Convencionais. Araquari quer
participar do Ato Unificado e do Seminário, mas vai consultar o seu coletivo e dará retorno. Niura
apresenta sua trajetória de luta pelo fim da violência contra a mulher. Nós organizamos
movimentos e atos, mas não temos comunicado com a sociedade: agressor, e toda sociedade
(trabalhos de diálogos); fala do projeto de Jaraguá – Paz nos lares – necessidade de diálogos
para que todos e todas saibam sobre direitos e o dever de respeitar esses direitos; Juliane –
epidemia de violência contra a mulher. Jaraguá do Sul vai participar do Ato. Tânia, violência é uma
epidemia, mas temos outras entre as mulheres. Doenças físicas e mentais. Fala sobre o janeiro
branco (Saúde Mental). Juliane: Convidar a Sec. de Saúde e a Univille (setor de psicologia); Júlia:
para reduzir a violência contra a mulher é preciso dialogar com o agressor (homem); Feminismo
relacional – diálogo; realizar oficinas e outras ações para dialogar com os homens; sugestão:
cada cidade se reunir e dialogar com os seus pares na realização do “8M”: saúde, economia, arte,
cultura, etc; pensar em comissões para organizar o “8M” com uma coordenadoria. Tânia CDH –
vai dar resposta após diálogo com a instituição; Proposta: oficinas de multiplicação de
informações com o CRAS, por exemplo. Manoela: Vai discutir com o seu coletivo; proposta:
Contratar intérpretes de libras nos eventos. OAB – Ponto catalisador, as escolas, sugestão: OAB
vai à escola, envolver o projeto no Ato Unificado. Delegacia e Fórum realiza encontro com os
homens agressores todas as terças. Vai participar o Ato. IFC - Araquari sugere que os Conselhos
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se formem na comunicação em libras (Profissionais do IFC). IFC vai participar. ACIJ vai participar
do Ato; como vai colaborar: 42 oficinas para mulheres em vulnerabilidade (será escolhida). São
Bento do Sul, depoimento de uma conselheira do COMDIM, fala da situação da mulher em
privação de liberdade; projeto: Mulher em Ação em parceria com a OAB. Criação do Grupo
Multidisciplinar pra falar com o homem agressor; importância de atuação nas escolas; São Bento
do Sul vai participar o Ato Unificado. Guaramirim pretende participar do Ato Unificado, onde existe
6 conselhos e vê a oportunidade de criação do Conselho da Mulher, que ainda não existe. Sobre o
dia 28 de março vai dialogar com seu gestor, mas tem interesse em participar. Questiona
(reflexão) porque os homens não participam dos movimentos de mulheres. Ainda confunde que
feminismo seja contra o homem. Ana (Coordenadora) – sugestão: Nas ações estabelecer
diálogos com grupos masculinos sobre a violência contra mulher. Quélen – sugestão de nome: “O
dia é nosso, mas a mensagem é pra você”. São Francisco do Sul tem interesse, mas vai dialogar
com o coletivo. Garuva, não tem conselho, mas vai realizar atos no dia 08 de março. Canoinhas
vai participar do Ato. Projeto Comunitário – Bruna vai participar; Rosa de Saron vai participar;
Casa da Vó Joaquina vai participar. Júlia – O dia é nosso, mas a mensagem é para todos - 8M
Região Norte de SC; Daniela: O dia é meu e o que você tem a ver com isso; São Bento do Sul: 8
de quem. Tânia, sugestão: precisamos trabalhar com monitoramento e avaliação. Jaraguá: Qual é
a grande mensagem, objetivo do ato. Precisamos escolher o nome, que será via voto, por motivos
burocráticos e financeiros. Ana e Ana Paula noticiam que as denúncias geradas no Disque 180,
durante a campanha: Apite e Denuncie! Cresceu 17%. Denísia disse que os cartazes e o vídeo
sobre o apite e denuncie teve durabilidade o ano todo e está em todas as escolas municipais.
Votação do nome para o Ato unificado: “O dia é nosso, mas a mensagem é para todos – 8M
Região Norte de SC”. Foi votado se haveria ou não um subtítulo, o resultado vencedor foi o NÃO.
Todavia, será aberto para cada cidade o subtítulo e programação, cada cidade fará as suas
escolhas dentro da sua realidade. Juliane sugere a formação das subcomissões para organização
dos eventos: Ato Unificado e Seminário: Comissão Principal: Vilma, Juliane, Júlia, Daniela
(indicou a Francine), Diva e Vera, Loenir e Grasiela, Juliane agradece a presença de todas e
todos. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Denísia Martins, 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 Juliane Patricia Tavares , Usuário
Externo, em 08/02/2019, às 07:49, 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 3157443 e o código CRC 87FEF3AB.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.016419-9
3157443v2
3157443v2

Ata SAS.UAC 3157443         SEI 19.0.016419-9 / pg. 3



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER Conselheiras e Contatos — 2017/2019 
Reunião Ordinária 24/01/2019 — Lista de Presença
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99612-9704 marileia.silva@ïoinvïlle.sc.gov.br
'T. Fabiana Maria Oliveira

I S.Edneia Vieira da Costa
Secretaria da

Educação
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Borba
S.Jane B. Martins Farias
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98834 0179 jane.fariasna joinville.sc.gov.br

Mia Pavesi Martins
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Secretaria. da
Habitação
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1G LT, Analise Falk
iGI
I 

S. juliana Fabiola Pereira.
il 
R Hoffinan:n

IN ÍT. Jaqueline do Rocio Alves
A ; Coelho
_-~

uliana da Silva Terluk
T. Anna de Castro Leal

Secretaria de
 Cultura e Turismo

— SECULT

98818 - 4219
3433 - 2190

anelise.rosa(cr~joinville.sc.g,ov.br
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AIS. Márcia Maria dos Santos
L
i 
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O `S. Rosemari dos Santos (Rosa de
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Ì G T Anne Caroline da Silva

!
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1 N, !tOAB)
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99126-1439

iaquelinerac@,hotmail.com 

3433 2230 iuliana.terluk@joinville.sc.gov.br
3481-3629

48-99826-6082
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annalea10901@gmail.com
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an acdelfino2 7(a~ gmai 1. com 

3426-2721 ;rosemaridossantos2018~a7,gmail.com
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Núcleos de Estudo 99629-9462 anne.css(aioutlook.com 
de Gênero das 3439-6444 annecaroline(r~univille.br
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T. Ana Paula. N. Chaves (UBM) !Instit. de Atendim.
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de Violência
S. Maria Ines Gonçalves (UBM)

T. Júlia Melim Borges Eleutério
(Instituto + Gênero) 

IS. Juliana Patrícia Tavares
(Instituto + Gênero)
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Mulher

3433-0771 'karla0a,bh.adv.br 
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conselho s Oâ,oabi o invi l l e. org. br
omanske(a~hotmai 1. com 

99949-7841 l oenirf'urtado (&, hotmai l. com

99668-5969 denisiamartins 10Qgmail.com
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99136-5060 ~cmdmjulia(&,gmail.com
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3145 9737
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i juliane.gui28(~~grnaíl.com

Luciane Piai Secret. Executiva cmdmjoinvilieOa,gmail.com
Anexo Lista Presença da Ata 17/2019  do CMDM (3157532)         SEI 19.0.016419-9 / pg. 4



LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM 
Reunião Ordinária

DATA: 24-01-2019
~titli~~~. ENTIDADE   QUE

REPRESENTA
TELEFONE ~:-~~R ; 

—,

~- - -- ---..~._. --- ---- - ---

_ ~ ------ --- - --- ----- -----ï - -
,I.

--- -- ------ ---

` ÍV)

,_.___

~ ~ ~ . ~~ ̂ + / X . . . . . ~ 
~ . ..

. ~ , . ~ .. . . ~ , . ~ ' ' ~ . . .. «✓

~

, .. .. . .

m ~.t_...✓~ . `~ ... ~ ~ . . _~— . . 
— __—__ - __ .

'
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