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ATA 24/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO

Ao primeiro dia do mês de agosto 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), Ernestina da Silva Alves (SAS), Ana Aparecida Pereira (SAS),
Daura Terezinha Correia (SAS), Fabiana Maria Oliveira (SE), Alessandra Giovana Rocha (SS),
Anelise Falk (SECULT), Carla Simone Santos Schettert (ACE), Ana Cristina Delfino (Rosa de
Saron), Letícia Ribas Diefenthaeler Bohn (UNIVILLE), Karla Cecilia Adami (OAB), Ana Paula
Nunes Chaves (UBM), Juliane Patricia Tavares (Instituto + Genero), Luciane Piai (Secretária
Executiva do CMDM) e Rogério Gonçalves (Agente Administrativo do CMDM). Os participantes
do CMDM: Bruna Boldo Arruda, Allan Kardec, Marlon José dos Santos (Assessores do Dep.
Rodrigo Coelho). Dyorgia D.R.Bogo, (Saúde), Marco Marcucci (Assessor Dep. Sérgio Motta). As
conselheiras que justificaram ausência: Rosangela Moser (SECULT), Samara da Rocha Espíndola
(Consulado da Mulher). A pauta proposta para esta reunião: 1º Capacitação para as conselheiras:
“Mulheres Negras”, com a Dra. Ana Paula Nunes Chaves e a Sra. Loenir Fátima de Paula Furtado;
2º Aprovação do Plano de Aplicação da LOA 2020, conforme Ofício nº 86/2019/SAS.UAF.ADE; 3º
Aprovação da ata; 4º Definição da Comissão de Comunicação; 5º Reunião CEDIM – dia
1º/10/2019, confirmar participantes; 6º Definição sobre o “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; 7ª Evento: “Agosto Lilás”, em Pirabeiraba (dia 16/08/2019, das 13h30min às
17h30min) - Comissão de Mobilização; 8º Informes: a) Ofício nº 57/2019/SAS/GAB, resposta ao
Ofício 74/2019/ CMDM, referente a alteração da Lei do CMDM e da Lei de criação da
Coordenadoria e de sua estruturação;b) A Câmara de Vereadores de Joinville encaminhou o
Ofício nº 1529/2019/CVJ, com a Moção nº 145/2019 “Parabeniza o CMDM pelos trabalhos
realizados”; c) Agosto Lilás, em Araquari, dia 17/08/2019, das 13h às 18h, com o tema: “Mulheres
em Ação: Educação e Transformação”, com o curso de “Políticas Públicas de Gênero” - 5h, com
certificado pelo MEC. Endereço do evento: Rua Julião Francisco de Oliveira, 215 – Itinga –
Araquari/SC; d) Feedback dos eventos do mês de julho; e) 4ª Reunião da Rede Intersetorial de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher - dia 28/08/19 – 8h30min – Local: a definir; f) Ofício nº
79/2019/CMDM, ref. denúncia da Casa Abrigo Viva Rosa, encaminhado a Unidade de Proteção
Social Especial – SAS. UPE; g) Ofício nº 80/2019/CMDM, ref. Alteração da Lei do CMDM,
encaminhar a Câmara de Vereadores de Joinville. A presidente abriu a reunião atendendo ao
primeiro ponto da pauta que se refere a Capacitação para as conselheiras: “Mulheres Negras”,
com a Dra. Ana Paula Nunes Chaves e a Sra. Loenir Fátima de Paula Furtado, sendo justificada a
ausência da Sra. Loenir. Apresentou as mulheres negras dentro de uma invisibilidade na
sociedade joinvilense: “Algo não visível, não visto, imperceptível aos olhos humanos.” Abordou os
critérios de gênero e de raça; as relações de trabalho ausência de mulheres negras nos
seguimentos. Levantou algumas questões: da falta de constarmos na história oficial de Joinville, a
falta de dados quanto à mulher negra pelo município, a falta de acesso ao mercado de trabalho
(contratação e linhas de crédito para microempreendedoras negras); racismo institucionalizado
(educação, saúde, assistência social, segurança pública, judiciário); empresas públicas e
privadas. Após a capacitação a presidente colocou em votação a Aprovação do Plano de
Aplicação da LOA 2020, conforme Ofício nº 86/2019/SAS.UAF.ADE que foi aprovado sem
ressalvas e na sequência foi aprovada também a ata da reunião anterior. O quarto ponto de pauta
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refere-se a definição da comissão de comunicação, como não houve adesão por parte das
conselheiras, ficará para a próxima gestão. O quinto ponto de pauta refere-se a participação das
conselheiras na reunião do CEDIM, onde a Luciane solicitou que para a reunião de outubro
fossem encaminhadas confirmações de presença até dia 02/08/2019 pela manhã, por e-mail. As
conselheiras interessadas se prontificaram: Juliane Patrícia Tavares, Ana Paula Nunes Chaves e
Ana Cristina Delfino e o motorista da SAS. Na ocasião já foi verificado com as participantes a
disponibilidade em participar da reunião a ser realizada em 03/09/2019. O sexto ponto de pauta
que trata da definição sobre o “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. O
conselho mobilizou-se para conseguir parceiros que pudessem contribuir financeiramente e
economicamente para a realização do mesmo. O assessor de deputado Alan e a presidente
Juliane estão em contato com os parceiros para aval dos recursos. Tão breve sejam captados os
recursos, será realizada uma reunião com os patrocinadores e com o conselho para diretrizes e
alinhamentos logísticos e burocráticos do evento. O sétimo item da pauta foi sobre o relato do 7ª
Evento: “Agosto Lilás”, em Pirabeiraba (dia 16/08/2019, das 13h30min às 17h30min) – que ficou a
cargo da Comissão de Mobilização, Políticas para as Mulheres e Articulação com a Sociedade,
que apresentou a programação, onde foi informada o local na Unidade de Desenvolvimento Rural -
SAMA com as famílias da área rural. Para atender o território será fornecido transporte. A
conselheira Ana sugeriu que fosse feita uma atividade com as crianças para ter mais adesão das
famílias. Prontamente a conselheira Juliane informou que a Católica de Santa Catarina poderá ser
parceira com seu projeto comunitário e solicitou um ofício para agendamento da ação, na qual a
Ana Pereira se prontificou em fazer. A conselheira Ana Paula questionou se a proposta do evento
é da prefeitura ou do conselho. A conselheira Ana Pereira informou que o conselho é parceiro.
Conselheira Juliane informa que o evento é pequeno, porém marcante. Conselheira Carla sugere
que o evento seja divulgado em escolas, igrejas da região rural (Pirabeiraba, Vila Nova, Morro do
Meio). Conselheira Juliane pede adesão do conselho nos eventos do agosto lilás. Conselheira
Juliane sinaliza como ponto 8“c” da reunião que será realizado um evento em Araquari no dia
17/08/2019 “Mulheres em Ação: Educação e Transformação” e que foi enviado e-mail com o link
para a inscrição e que o evento também é uma ação do conselho. Informa que está tudo certo
para a realização do evento e reforça o convite aos conselheiros. Conselheira Mirele pede para
que seja adiantado o ponto “f” da pauta, por conta do horário. Todos de acordo, conselheira
Juliane começa a fazer o relato de que recebeu via redes sociais uma denúncia de maus-tratos na
casa Abrigo Viva Rosa. Conselheira Mirele apresentou que os fatos foram acolhidos pela
coordenação da casa e foram tomadas medidas corretivas aos funcionários da casa e que foi
dado o retorno à denunciante. Informa ainda que fora uma situação pontual e que a denunciante
além de ser vítima de violência doméstica ainda possui sofrimento mental. Conselheira Ernestina
questiona se devemos responder à denunciante por entender que o conselho não é órgão para
receber denúncias individuais. Conselheira Ana Chaves afirma que o conselho pode receber
denúncia e que deveríamos responder via rede social – facebook, informando que foi realizado
contato com a coordenação da casa que informou que tomou providências. O conselho aprovou a
conduta sugerida para encerrar o caso. Com relação ao ponto 8 ”a” Conselheira Juliane informa
que em setembro será feita nova cobrança ao Sr. Vagner para monitorar a questão. O ponto 8 “g”
será encaminhado hoje o ofício, assinado pelas conselheiras, para o Ronaldo assessor do
vereador Cláudio Aragão referente a análise e a aprovação da alteração a lei do CMDM. Foi
solicitado o encaminhamento do ofício aos demais vereadores: Tânia Larson, Ana Rita Negrini
Hermes, James Schroeder, Iracema Bento e Fábio Dalonso. A conselheira Letícia solicitará apoio
do vereador Fábio Dalonso. O último ponto tratado foi referente à reunião da Rede Intersetorial de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, realizada na OAB – ponto 8”e” da pauta. Foi
confirmada a UNIVILLE – Bom Retiro, como local da próxima reunião no dia 28/08/2019. A
conselheira Karla informa que é importante que seja elaborado um plano de ação concomitante
com as reuniões da rede. Conselheira Ana informou que foi montado um grupo de articulação para
potencializar ações da Rede. Em assuntos gerais o conselho recebeu o advogado Marcucci que
representa a família da Gabriella Custódio da Silva solicitando o apoio do conselho por se tratar
de um feminicídio. O conselho deliberou por encaminhar ofícios para as Promotorias de Justiça do
MPSC, perguntando sobre os últimos casos envolvendo mulheres serem assumidos pela
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delegacia de homicídios e não pela DPCAMI. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta
reunião, eu, Leticia Ribas Diefenthaeler Bohn, 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 Juliane Patricia Tavares , Usuário
Externo, em 05/09/2019, às 12:20, 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 4536327 e o código CRC B47A7081.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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CO NS ELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - Conse lhe i ras e  Conta tos - 201712019

Lista de Presença - Reunião Ordinária 01/08/2019 - 08:00 às 11:00 - Local: Casa dos Conselhos - Auditório 1

No m e

T. Mirele Aparecida Muniz Pereira

S. Ernestina da Silva Alves

T. Ana Aparecida Pereira

S. Daura Terezinha Correia

T. Fabiana Maria Oliveira

S.Edneia Vieira da Costa

T.Jane B. Martins Farias

S.Alessandra Giovana Rocha

G
O
V

T. Andréia Pavesi Martins

S. Tãmara K. Carneiro

T. Anelise Falk

R', S.

N1T

Rosangela Moser

Vanderlete Pessoa

AI - -
E S.  Mar ia de Fá tima  Schlickmann

N T. Anna de  Castro Leal

T
A S. Márcia Maria dos Santos
L.

T. Samara da Rocha Espindola
(Consulado)

S. Cleide Gasparin de Liz
(Consulado)

Segmento

Secretaria de
Assistência Social

Secretaria de
Assistência Socia:

Secretaria de
Educação
3431-3038

Secretaria de
Saúde

Secretaria de
Habitação

Secretaria de
Cultura e Turismo

Secretaria de
Agricultura e

Meio Ambiente

Delegacia de
Proteção a Cça.
Adol., Mulher e

Idoso

Entid. de Assist.
Social que

Prestam
T. Carla Simone Santos Schettert Atendimento à
(ACE) Mulher

S. Paola Hakenhaar
(ACE)

N1T.Ana Cristina Delfino Entidades de
Ã (Rosa de Saron ) ' - _ Atenção Integral à
O -S. Rosemari dos Santos Saúde da Mulher

(Rosa de Saron)

Associação de
Classe

T.Leticia Ribas  Diefenthae ler B ohnNúcleos de Es tudo
(Univille) de Gênero das
S. Maria Inê s Sique ira A raujo Universidades

(Univille)

T. Karla Cecília Adami
(OAB) - - -
S. Quélen Beatriz Crizel Manske
(OAB)

T. Loenir Fátima de P . Furtado
(Casa Vó Joaquina)

S. Denisia Martins
(Casa Vó Joaquina)

T. Ana Paula N. Chaves
(UBM)

S. Maria Ine s Gonçalves
,(UBM)

T. Júlia Melim Borges Eleutério
,(Instituto _Gênero)

iS. Juliane Patrícia Tavares
¡(Instituto + Gênero) 34666734 casa

Luciane Piai - Secret Executiva
Rogério Gonçalves - Ag.Adm

Ass. de Mulheres
de Etnias e Raças

Co n ta t o E- ma il

98468-8804 mirele.pereira@joinville .sc.gov.br

99916-8999 jernestina .alvesCjoinville.sc.gov.br

99167-1905 anapereirast(a ,gmail-com
38023752

98803-1957

3431-3058
99266-1367

3431-3052
999152324

98834 0179
3481-5119

99656-0330

daura.correia @joinville .sc.gov.br

fah i 13ol i r  em ai l . c om

edneiaCa joinvi l le .sc.gov.br

iane. fa rias (a) ioinv i l le.sc .gov.br

Al es sand ra .rocha(ãi oi nvi l l e. sc .eov.

3802-371513716 andre ia .martins (@j oi nvi l l e.sc.gov.br

99675-3395

3433-2329
99631-7004

98818-4219
3433 -2190

98851-8895

tamara. c arnei ro@ j oi nvi l le . se  gov.b r

anel ise. rosa (á  o invi l l e. sc .gov.b r

Rosange la -mose r(a  i oi nvi Il e.

3424-1188
99909-8696

3424-1188 artemultipla@yahoo .com.br

3481-3629
48-99826-0-1S2

3481-3629
99120 6888

anna lca10901 Ca, ,amail.com

marc i a. de lgobo. san tos  dgma il .c om

3803-4836 ou 4829IsamaraÃconsuladodamulher .ore.br
99997-3996

3803-4836
99938 1850

3026-8262
99603-2787

3026-8262
99944-1094

cle ide - consuladodamulhe r .o rg . b r

as chet te rt @ ig .c om .b r

p a o l a . h a ke n h a a r @ema il .com

3426-2721

98838-6712 anacdel fino27(ã)ema il .c om

3426-2721
992189050

98459-2234

3461-9060
99177-9267

mari a. ines '(7un ic i l le .h r

3433-0771 ka r la (n, bh .adv. b r

99180 -0802 conselhos (a@oabjoinville .o rg. b r

3422 0517 mu l he radvogada . noab i o i nvi l le . o re . b r

99607 -7227 gm ans k e . )hot m a i l . c om

99949 -7841 loc n i rfu  r tadoRho t m a il . c om

99668-5969

Instit. de Atendim. 99644 2122 anapaula bencadvogadas .com.br
à Mulher Vitima 3025-6.860

de Violência 99722 1536 inesjp) S( tgma i l.com

Entidades de 99136-5060 cmdmiulia(@gmail.com
Defesa Direitos da 3025-6860

Casa cos
Conselhos

Im p r es s o  no  a mb i e n te  c or p o r at i v o d a  Pr e f ei t u r a d e  J o i n vi l l e

3145 9724
98403 1695

deni sia mar tin sl0 @,gma i l.com

99746-9010

3433-5975 cmdmjoinv ille /7a2mail.com
3432-8543

p o r u 2 3 5 4 4 em, 1 5 / 0 7 / 2 0 1 9 1 2 : 1 1 : 5 4

r o s e ma r i d o s s a n t o s 2018  ç g ma i l . c o m

3461-9060 leticia .ribas@univille.br

F
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C O N 5 E U I D  M U N I C I P A L  D O S
D I R E I T O S D a M U L H E R
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LISTA DE PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM

DATA: 01/08/2019 - LOCAL - CASA DOS CONSELHOS - AUDITÓRIO 1

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

TELEFONE E-MAIL

L,

si
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