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Aos quatro dias do mês de julho 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: Mirele
Aparecida Muniz Pereira (SAS), Ana Aparecida Pereira (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE), Jane
B. Martins Farias (SS), Tamara K. Carneiro (SH) Vanderlete Pessoa (SAMA), Maria de Fátima
Schlickmann (SAMA), Márcia Maria dos Santos (DPCAMI), Ana Cristina Delfino (Rosa de Saron),
Letícia Ribas Diefenthaeler (UNIVILLE), Loenir Fátima de P. Furtado (Casa Vó Joaquina), Juliane
Patricia Tavares (Instituto + Genero), (UNIVILLE), Luciane Piai (Secretária Executiva do CMDM) e
Rogério Gonçalves (Agente Administrativo do CMDM). Os participantes do CMDM: Marcos
Tavares (Inst.Tachibana de Aikido), Letícia Grola (SESC), Fabiula Tomaz (SESC), Allan Kardec
(Assessor Parlamentar Dep. Rodrigo Coelho). As conselheiras que justificaram: Ernestina da Silva
Alves (SAS), Andreia Pavesi Martins (SH), Anelise Falk (SECULT), Rosangela Moser (SECULT),
Samara da Rocha Espindola (Consulado da Mulher), Cleide Gasparin de Liz (Consulado da
Mulher) e Karla Cecilia Adami (OAB). A pauta proposta para esta reunião: 1º Capacitação para as
conselheiras: “Comunicação e Atitude Defensiva”, com o Profº Marcos Tavares, do Instituto
Tachibana de Aikido de Joinville; 2º Aprovação da ata; 3º Aprovação das Comissões: Mesa
Diretora e Comunicação; 4º Reunião CEDIM – dia 03/09/2019 confirmar participantes; 5º
Devolutiva do “IV Seminário de Combate à Violência contra a Mulher e novas masculinidades”.
Palestra: “Saúde mental gênero e dispositivos: cultura e processos de subjetivação”, com a Profª
Drª Valeska Maria Zanello de Loyola, a ser realizado em 20/09/2019; 6ª Evento: “Agosto Lilás”; 7º
Informes: a) Ofício nº 0005/2019/19PJ/JOI recebido do MPSC, ref. informações da Rede de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher; b) Feedback dos eventos do mês de junho; c) Eventos
de julho: 6/07/19 - Agenda 2030 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável -ODS (Praça do
Mercado Público - 14h30min – 15h30min); d) 3ª Reunião da Rede Intersetorial de Enfrentamento à
Violência contra a Mulher - dia 31/07/19 – 8h30min - Local: Auditório da OAB. A reunião iniciou
com a capacitação e formação das conselheiras e participantes com o Profº Marcos Tavares
(Instituto Tachibana de Aikido de Joinville) com a temática: “Comunicação e Atitude Defensiva”.
Iniciou com a apresentação de um vídeo referente à violência com uma mulher. “A comunicação e
atitude defensiva é uma postura que as mulheres devem ter diariamente em qualquer ambiente
frente as interações sociais que ela venha ter, é estar atenta com qualquer tipo ameaça, estando
preparada para repelir qualquer ataque verbal ou físico.” A Juliane, presidente do conselho,
agradeceu a formação oferecida para as conselheiras, também convidou o Instituto Tachibana de
Aikido, a participar do próximo Fórum de Eleição do CMDM, é uma entidade que trabalha
diretamente com a formação de mulheres, vem fazendo uma grande diferença no cuidado e na
prevenção das mulheres no município. As conselheiras solicitaram o contato do Profº Marcos será
repassado pela secretaria-executiva. Em seguida, foi repassado para o 5º item, Devolutiva do “IV
Seminário de Combate à Violência contra a Mulher e novas masculinidades”, conforme
orientação, o conselho encaminhou o ofício nº 070/2019, para o coordenador da casa de apoio
aos conselhos, com todos os dados do evento, inclusive a estimativa de recursos financeiros
solicitados, apenas R$ 2.300,00, para o pagamento com as despesas da palestrante
(transporte/hospedagem /alimentação/honorários). O coordenador Eric, fez uma breve e simplória
explanação que não há recursos da fonte 100 para as despesas com a palestrante, outros
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conselhos como o da criança e adolescente, o do idoso e da assistência social tem fundos
próprios, portanto, utilizam destes recursos para seus eventos. Em contrapartida, disponibilizou
um carro e um motorista para realizar o translado nas regiões próximas entre Curitiba e/ou
Florianópolis. Como também, cedeu o café, licitado na casa dos conselhos, cota do CMDM. Mais
uma vez, foi comentado que nestes últimos quatro anos o Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher recebeu negativas para os eventos realizados por este conselho. Lembramos que foram
realizados o Plano Plurianual (PPA) de quatro anos, o planejamento de ações anual, detalhado os
eventos que serão realizados. Levantado um quesito fundamental, ficamos sem alternativas para
utilizar os recursos destinados do Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher – FMEDM. O
coordenador da casa dos conselhos não soube responder. A presidente Juliane, agradeceu a
presença do coordenador. Comentou a viabilização de realizar este seminário vai depender de
outras entidades parceiras, assim que obtiver resposta fará o comunicado a plenária do CMDM.
Em seguida, o segundo item, a ata foi aprovada com unanimidade. Quanto ao terceiro item, a
aprovação das duas comissões: mesa diretora e comunicação. A Juliane, perguntou se alguma
conselheira poderia assumir a função da primeira-secretária do CMDM, conforme determina a lei.
Como nenhuma se colocou à disposição, foi realizado um sorteio com os membros titulares. A
Profª Letícia Ribas Diefenthaeler, membro representante da UNIVILLE, foi a sorteada. A
secretaria-executiva fará a resolução para publicação. Quanto a Comissão de Comunicação, não
houve reunião, portanto, não analisaram a minuta da comissão. A Ana Pereira solicita a retirada
do seu nome desta comissão, a Dona Loenir também solicitou a sua saída. Permanece os nomes:
Samara, Júlia e Dyorgia. A secretária-executiva fará contato com estes membros para agendar
uma reunião para suas definições e deliberações. Em relação, ao quarto item, as reuniões do
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM/SC, foi aprovado para viagem em 3/09/2019,
as conselheiras: Juliane, Márcia, Júlia e o motorista da SAS. Será formalizado, conforme os
documentos exigidos. No último dia 2 de julho, as conselheiras: Mirele, Ernestina, Dona Loenir,
Daura e Ana Pereira, realizaram a viagem a Florianópolis para uma visita no Centro de Referência
de Atendimento à Mulher Vítima de Violência – CREMV, no período matutino, informaram que
obtiveram conhecimento deste equipamento, dos profissionais envolvidos neste serviço, como
são realizados os atendimentos, no mesmo conjunto, funciona a Delegacia, o CREMV e a Casa
de Passagem. No período vespertino, participaram da reunião do CEDIM/SC, conforme os
assuntos de pauta, repassados por e-mail para as conselheiras. Destacaram a apresentação do
projeto de uma casa abrigo do Ver. Tiago Silva. O sexto item, referente ao evento Agosto Lilás, a
Ana Pereira explanou a reunião realizada com a Comissão de Mobilização, Políticas para as
Mulheres e Articulação com a Sociedade e, definiram que será realizada na área rural de
Pirabeiraba. Realizou contato com a Sra. Aretusa para repassar a programação e os detalhes do
evento, somente foi definido a data 16/08/19 e a vinda do ônibus para Joinville. A Ana aguarda a
resposta da Aretusa. Quando estiver definido, a Ana repassará a plenária. O sétimo item, os
informes: a) A secretária-executiva explanou sobre o Ofício 0005/2019/19PJ/JOI, recebido do
Ministério Público de SC, referente ao Acompanhamento e Fiscalização da Rede de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher no município de Joinville/SC. O CMDM respondeu
através do Ofício nº 072/19, foi repassado para o conhecimento das conselheiras. O processo da
rede está em construção, entidades governamentais e não governamentais já assinaram, outras
ainda o farão, os documentos jurídicos estão em análise na Procuradoria-Geral do Município,
repassamos as listas dos convidados interessados em assinarem o Termo de Compromisso e
Adesão, inclusive a lista das conselheiras do CMDM. b) As conselheiras que participaram dos
eventos de junho, relataram as convivências, a roda de conversa do CRAS Paranaguamirim, a
Ana observou o crescimento daquelas mulheres da comunidade, pois no ano passado houve uma
formação de três dias com estas mulheres, agora elas estão conscientizadas sobre as violências
que as afetam. No CRAS Aventureiro também, as mulheres, estão mais empoderadas,
conhecendo os seus direitos, a Lei Maria da Penha, acabam tomando atitudes de proteção. c) A
presidente, Juliane, convida as conselheiras para participarem neste sábado da ODS, na praça
do Mercado Municipal. d) Informa que a próxima reunião da Rede de Enfrentamento será dia
31/07/19, na OAB. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Luciane Piai,
secretária-executiva 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.
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Documento assinado eletronicamente por Juliane Patricia Tavares , Usuário
Externo, em 02/08/2019, às 08:26, 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 4284343 e o código CRC 9B1D5046.

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 - 201712019

Reunião Ordinária 0410712019 - Lista de Presença
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