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Aos sete dias do mês de fevereiro de 2019, 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:
Ernestina da Silva Alves (SAS),Ana Aparecida Pereira(SAS), Fabiana Maria Oliveira (Sec.
Educação), Jane B.Martins Farias (Sec. Saúde), Anelise Falk (Sec. Cultura e Turismo), Samara
da Rocha Espindola (Consulado da Mulher), Carla Simone Santos Schettert (ACE), Ana Cristina
Delfino (Rosa de Saron), Quélen Beatriz Crizel Manske (OAB), Leonir Fátima de P. Furtado (Casa
Vó Joaquina), Juliane Patricia Tavares (Instituto + Genero), Luciane Piai e Rogério Gonçalves
(Secretaria Executiva do CMDM) e, os convidados e participantes: Alessandra Rocha
(Sec.Saúde), Francine Olsen (ACIJ), Cristina Weber (DPCAMI), Grasiela Voss (IFC Araquari),
Bruna Martins (Católica SC), Daura T.Correia (SAS), Allan Kardec e Marlon dos Santos (Assessor
Parlamentar Dep. Federal Rodrigo Coelho). A pauta proposta para esta reunião: 1º Aprovação
das atas das reuniões ordinárias de DEZ/18 e JAN/19; 2º Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher – CEDIM/SC; 3º Ações do Dia Internacional da Mulher - 8 de março; 4º I Seminário de
Mulheres da Região Norte de SC; 5º Assinatura do Pacto Estadual Maria da Penha; 6º Criação da
Rede de Enfrentamento de Combate à Violência contra a Mulher. A presidenta Juliane iniciou a
reunião desejando boas vindas as(os) presentes e solicita as apresentações individuais. Todas se
apresentaram, a representante da ACE, Dra. Carla Schettert relata sobre a importância da
participação no Conselho e justificou as ausências, a DPCAMI também justificou as ausências.
Em seguida, deu sequência aos itens que constam na pauta, o 1º Aprovação das atas das
reuniões ordinárias de DEZ/18 e JAN/19; a secretária executiva do Conselho Luciane solicita
informações sobre a citação feita na ata da reunião de dezembro sobre a função da secretaria do
conselho da Mulher. Presidente Juliane informa que será revisto o regimento do Conselho na
próxima reunião. As atas foram aprovadas por unanimidade. O 2º Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher – CEDIM/SC; a presidente reforça o pedido de uma conselheira acompanhar as
reuniões, a conselheira Ana Cristina Delfino terá disponibilidade para ir na reunião de março. Será
solicitado carro da Casa dos Conselhos para levar as conselheiras. Conselheira Ana Pereira
coloca que para viagens para fora do Município é importante fazer uma programação antecipada
para que o município possa se programar, visto a redução de custos do município que está em
limite prudencial. Quanto ao 3º Ações do Dia Internacional da Mulher - 8 de março. A Presidente
informa os acordos feitos na reunião de 24.01.19. Foi criado um nome (título) para o evento e que
fosse feito um ato unificado entre as regiões norte: “O dia é nosso, mas a mensagem é para
todos”. Vários municípios integram essa campanha e se comprometeram em realizar em suas
cidades. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville aprovou, definiu que será
efetuado ações nos próprios bairros para que tenham mais adesões das mulheres. A pedido do
CRAS está definido o evento no dia 07.03, com início às 13h30min, no CRAS Jardim Paraíso,
com o tema da palestra: Feminicídio e Prevenção. A conselheira Carla Simone Santos Schettert
será a palestrante. Presidente sugere que seja feito uma oficina voltada para as mulheres. A ACIJ
fará uma oficina, o projeto comunitário da Católica, levará alunas para cuidar das crianças e a
Profa. Grasiela, do IFC, provavelmente fará a Oficina sobre Astronomia para os filhos destas
mães que estarão na palestra. O CRAS Adhemar Garcia verificará a disponibilidade de outro
equipamento para fazer alguma ação visto que a tenda foi danificada e não possui espaço. A
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conselheira Loenir providenciará novo espaço no dia 8/03, no horário das 13h30min. No dia 13.03
será realizado evento na Escola Municipal Fritz Benkendorf no horário a combinar. A conselheira
Anelise fará uma dinâmica de autoestima e motivação. Os temas da palestra foram sugeridos
entre as conselheiras: Rede de Enfrentamento, violência na zona rural, direitos da mulher. A
representante da DPCAMI fará contato para informar o que será feito. A Presidente coloca seu
nome pra fazer a palestra caso alguém não se prontifique. O IFC e ACIJ verificarão a
disponibilidade para fazer oficina. A Luciane verificará a disponibilidade de veículos para levar as
conselheiras. É necessário informar com antecedência quem precisará de carro. O material de
divulgação da campanha será confeccionado a partir de 11.02. Ana Pereira sugere fazer uma
campanha em parceria com as secretarias e associações. A sugestão da campanha foi aprovada
por unanimidade e terá o apoio de todas. Será feito um convite para uma reunião com todas as
entidades indicadas pelo Conselho, para apresentar a campanha e solicitar adesão. Conselheira
Loenir sugere que as campanhas sejam ampliadas para as indústrias onde tem uma grande
quantidade de homem. A presidente Juliane solicita que a campanha seja logo iniciada para que
os outros municípios possam aderir e também avançar em relação ao evento. Em relação ao item
4º I Seminário de Mulheres da Região Norte de SC, será dia 28.03.19, das 18h às 22h, no Teatro
Juarez Machado, com meta de público de 400 pessoas. Presidente solicita que seja enviado um
ofício para que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher banque todas as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação da conselheira nacional Sheila Sabag. Aprovado por
unanimidade. A conselheira Anelise sugere enviar ofício para Águas de Joinville para doação de
brinde ( bloco de notas e caneta), também encaminhar ofício a SAMA para doação de sacolas
ecológicas, a fim de entregar aos participantes. Quanto ao item 5º Assinatura do Pacto Estadual
Maria da Penha, a Juliane informa que está sendo agendada reunião com o Prefeito. Foi
encaminhado o termo do pacto estadual para a Procuradoria avaliar. O Diretor Executivo da SAS,
Sr. Fábio, está auxiliando nas decisões e encaminhamentos do evento. Em seguida, o item 6º
Criação da Rede de Enfrentamento de Combate à Violência contra a Mulher. Ana Pereira informa
que foi agendada reunião dia 12.02, na AJORPEME, às 8h, também haverá reunião na Rede
Aconchegar neste dia. No dia 08.02 terá reunião na DPCAMI, com a Delegada Geórgia. As
responsáveis para agendar as reuniões com as instituições é a Ana Pereira, as reuniões com as
cidades do norte de Santa Catarina é a Juliane, a Sra. Loenir marcará com os políticos.
Presidente coloca a importância da participação do representante da Casa Abrigo Viva Rosa. A
conselheira Quélen indica o filme para quem quer trabalhar com os agressores. “The Mask you live
in’ – A Máscara que eu uso. No final da reunião estiveram presentes os assessores do Deputado
Federal Rodrigo Coelho: Allan Kardec e Marlon dos Santos, se apresentaram e confirmam a
participação nas reuniões mensais. Allan deixa registrado seu contato para quaisquer demandas
(47) 98469.2406, seu e-mail: kardec2106@gmail.com. Presidente solicita a participação e apoio
para a campanha do mês de março. Conselheira Ana Pereira informa sobre a proposta do
diagnóstico da violência contra a mulher que está na Secretaria Nacional de Políticas Públicas
para as Mulheres que não tem resposta até o momento. Ana informa que a proposta está em
análise. A Presidente informa que o 8M não pode ser usado na campanha, conforme orientação
do conselho estadual. 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 Juliane Patricia Tavares , Usuário
Externo, em 08/03/2019, às 09:59, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 3311302 e o código CRC 7D17FC34.

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 07/02/2019 — Lista de Presença
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Nome Segmento Contato E-mail
T Rosa Monteiro Nïarques 38023707 rusa marquesícijoinville.sc.gov.br

SASS. Ernestina da Silva Alves 99916-8999 ernestina.alves(à joinville.sc.gov,br
T. Ana Aparecida Pereira 991 67-1 905 anapereirastalgrrrail.com

SAS 38023752
S. Mariléia Silva 99612-9704 ;marileia.silva(gjoinville.sc.gov.br
T. Fabiana Maria Oliveira 3431-3058 fabil3oli/a,,úniail.com

Secretaria da 99266-1367
S.Edneia Vieira da Costa Educação 3431-3052 edneia(djoinville.sc.gov.br

999152324
T.Maria Guilherrnina Murtinho de 3481-5112 maria.borba(rjoinville.sc.gov.br
Borba Secretaria da 98421-3505
S,Jane B. Martins Farias Saúde 98834 0179 fane.fariasía joinville.sc,gov.br

T. Andréia. Pavesi Martins 3802-3715/ 3716 andreia.martins(d)joinville.sc.gov.br
Secretaria da 99675-3395

S. Tâmara K. Carneiro Habitação 3433-2329 tatuara.carneiro(cr~,ioinville.sc.gov.br
99631-7004

T. Anelise Falk 98818 - 4219 anelise.rosajoinville.sc.gov.brSecretaria de 3433 - 2190
Cultura e TurismoS. Juliane Fabiola Pereira SECULT 98851-8895 iuliane.hoffmann@joinville.sc.gov.br

Hoffmann
—

T. Jaqueline do Rocio Alves 3424-1946 iaquelinerac(a hotmail.com
Coelho SAMA 99126-1439
S. Juliana da Silva Terluk 3433 2230 ,juliana.terluk(ajoinville.sc.gov.br
T. Anna de Castro Leal Delegacia de 3481-3629 annalea10901 a,gmail.com

Proteção a Cça. 48-99826-6082
S. Márcia Maria dos Santos Adol., Mulher e 3481-3629 marcia,delgobo.santos(a),gmail.comIdoso 99120 6888
T. Samara da Rocha Espindola 3803-4836 ou 4829'samara(ãúconsuladodamulher.org.br
(Consulado) 99997-3996
S. Cleide Gasparin de Liz Entid. de Assist. 3803-4836 !cleide(ãi,,consuladodamulher.org.br
(Consulado) Social que 99938 1850Prestam
T. Paola Hakenhaar (ACE) 3026-8262 paola.hakenhaar(ã gmail.comAtendimento à

Mulher 99944-1094

S. Carla Simone Santos Schettert 3026-8262 aschettert0)ig.com.br
(ACE) 99603-2787 '
T. Ana Cristina Delfino (Rosa de ': Entidades de 3426-2721 etrosadesaronille(úJhotmail.com
Saron) Atenção Integral à 98838-6712 anacdelfino27(cgmail.com
S. Rosemari dos Santos (Rosa de Saúde da. Mulher 3426-2721 rosernaridossantos2018(ï~gmail.com
Saron) 992189050
T. Anne Caroline da Silva,Núcleos de Estudo 99629-9462 anne.css(ëuoutlook.com
(Univille) de Gênero das 3439-6444 annecaroline(ã,univille.br
S. Mariana Datria Schulze Universidades 3461-9185 marianad.schulze(agmail.com
(UNIVILLE) 99932-4525
T. Karla Cecília Adami (OAB) 3433-0771 karla(a;bh.adv.br

Associação de 99180-0802 conselhos(coabjoinville.org.br
S. Quélen Beatriz Crizel Manske Classe. 3422 0517 mulheradvogada@oabjoinville.org.br
(OAB) 99607-7227 gmanske(a)hotmail.com
T. Loenir Fátima de P. Furtado
(Casa Vó Joaquina)

Ass. de Mulheres
de Etnias e Raças

99949-7841 loenirfurtado(3 hotmaïl.com

S. Denisia Martins (Casa Vó 99668-5969 denisiarnartinsl0(ã2gmail.com
Joaquina)
T. Ana Paula N. Chaves (UBM) Instit. de Atendim. 99644 2122 anapauIa /f bencadvogadas.com.br
S. Maria Ines Gonçalves (UBM) à Mulher Vïtima

de Violência
99722 1536 inesjp68(â gmaiLeom

T. Júlia Melim Borges Eleutério Entidades de 99136-5060 icmdmjulia(ã),gmail.com
(Instituto + Gênero) Defesa Direitos da 3025-6860
C f, ha„P Pai-riria Ta"a Pc Mulher 2rnc 0-721 :,,i..,.,~ ,,,')~nn,,,.,:r ,. .,,

(Instituto + Gênero) 98403 1695
Luciane Piai
Rogério Gonçalves

Secret. Executiva
Agente ADM

cmdmjoinville aigmail.com A~ c



LISTA DE PRESENÇA PARA CONVIDADOS DO CMDM 
Reunião Ordinária

DATA: 07-02-2019
NOME ENTIDADE QUE

REPRESENTA
TELEFONE E-MAIL.
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