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ATA 28/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO

Ao sétimo dia do mês de novembro 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: Maria de
Fátima Schlickmann e Vanderlete Pessôa (SAMA), Alessandra Giovana Rocha (SS), Mirele
Aparecida Muniz Pereira e Ana Aparecida Pereira (SAS) Ana Paula Nunes Chaves (UBM), Ana
Cristina da Silva Delfino (Rosa de Saron), Quélen Beatriz Crizel Manske (OAB), Anelise Falk da
Rosa (SECULT), Juliane Patrícia Tavares (Instituto + Gênero), Carla Simone Santos Schettert
(ACE) e Denísia Martins Borba (Casa Vó Joaquina) e membros da secretaria-executiva Luciane
Piai e Rogério Gonçalves. As (os) participantes: Zenilda M. Beyersdorff, Thaís Amaro, Valdete
Daufemback, Marlon José dos Santos, Allan Kardec, Magda Nunes Felisberto Bitencourt, Ana
Maria Vavassori, Dyorgia D.R.Bogo Pereira e Judith Steinbach. Justificaram por e-mail sua
ausência as representantes da UNIVILLE: Letícia Ribas Dienfenthaeler Bohn e Maria Inês Siqueira
Araújo, do Consulado da Mulher a representante: Samara da Rocha Espíndola. A pauta proposta
para a reunião: 1º Aprovação da ata; 2º Aprovação da minuta de alteração da Lei do CMDM; 3º
Casa Abrigo Viva Rosa; 4º Informes: a)Conferência; b) Fórum de Mulheres de Joinville, convida
para reunião de organização: “A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as
Mulheres”; 5º Encerramento e confraternização da gestão (2017-2019); 6º Fórum de Eleição da
sociedade civil, gestão 2019-2021. A presidente desejou boas-vindas as conselheiras, as
candidatas da próxima gestão e as (aos) participantes e, iniciou a reunião, primeiramente
agradeceu a dedicação e a colaboração das conselheiras da atual gestão nas infinitas atividades
desenvolvidas pelo CMDM. Na sequência, o primeiro item de pauta a ata foi aprovada. O 2º
Aprovação da minuta de alteração da Lei do CMDM, foi comentado que a Comissão de
Legislação se reuniu e realizou alguns ajustes na minuta de alteração da Lei do CMDM, a plenária
discutiu e aprovou na composição de membros a inclusão dos movimentos sociais e coletivos,
como os demais ajustes foram aprovados, ficou definido que a conselheira Quélen Manske ficará
responsável pelas alterações necessárias na Lei. Em seguida, o processo será colocado no SEI
para os trâmites legais. O 3º item a Casa Abrigo Viva Rosa, sobre as questões que envolvem o
Abrigo, como o possível fechamento da instituição, o assunto está suspenso temporariamente. A
conselheira Mirele A. Pereira, representante da SAS, explicou que há alguns desencontros e
inverdades nas informações divulgadas na mídia. Mirele explicou como funciona o abrigo e qual a
estrutura física e de pessoal para o atendimento as mulheres em situação de risco. Ressaltou a
necessidade urgente de alterar o layout da carga horária, promover capacitação e qualificação
para melhorar o atendimento, entre outras questões. A conselheira Ana Paula Nunes Chaves
questionou como fica a situação do Abrigo neste ano? Destacou que a gestão Municipal tem a
obrigação e a responsabilidade de gerenciar o abrigo. O que oferecemos no Abrigo? Qual a
forma de acesso a este auxílio? É necessário rever as políticas públicas para atender as mulheres
em situação de risco e o trabalho de apoio deve ser sigiloso para poder respaldar as ações
desenvolvidas. A Presidente do CMDM apresentou um diagnóstico do Abrigo feito a partir de
visita realizada no local, no dia 31/10/19, onde destacou a capacidade de acolhimento da equipe,
constatou que as instalações estão em boas condições e há possibilidade de acolher até 24
pessoas. Comentou que houve um engano por parte da mídia ao confundir as denúncias sobre o
Abrigo da Criança e do Adolescente com a Casa Abrigo Viva Rosa. Juliane Patrícia Tavares
também informou a reunião ocorrida na ALESC, no dia 5/11/19, com as (os) deputadas (os)
Marlene Fengler, Luciane Carminatti, Sérgio Motta e Fernando Krelling. Hoje acontecerá uma nova
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reunião na ALESC e o Dep. Fernando Krelling fará o diálogo com o executivo municipal para a
negociação de algumas alterações da Casa Abrigo Viva Rosa. A discussão gerou comentários
sobre questões específicas, tais como: a necessidade de ter profissionais mulheres para atender
a “mulher” que busca auxílio por estar em situação de risco na DPCAMI, visto que o atendimento
com profissional masculino inibe e constrange a mulher. As mulheres vítimas de violência
doméstica tem direito ao atendimento humanizado, uma sala exclusiva para acolhimento dentro da
delegacia, não podem ser recebidas como alguém que vai fazer apenas um B.O. Algumas
cidades de Santa Catarina já tem espaço específico para atendimento as mulheres. Ex:
Canoinhas, Porto Belo, Bombinhas. A conselheira Ana Maria Vavassori comentou que devemos
buscar apoio político para conseguir essas melhorias, alega que os deputados têm recursos para
isso. Allan Kardec, assessor do Deputado Rodrigo Coelho, solicitou que seja oficializado este
pedido e enviado para ele que ficará responsável de encaminhar o pedido junto ao deputado.
Solicitar a construção de uma sala especial para atendimento as mulheres em risco. Há como
criar uma emenda parlamentar estadual para atender essa demanda. 4º Informes: a)Conferência.
A Presidente do CMDM Juliane comentou sobre a questão do Conselho Nacional dos Direitos
das Mulheres estar inativo e que até o momento não há nada definido sobre a Conferência
Estadual dos Direitos das Mulheres e caso até fevereiro ou março de 2020 não haja nenhuma
definição, provavelmente não haverá a conferência. Temos duas conselheiras representantes no
Conselho Estadual: a Juliane e a Júlia. A cidade de Balneário Camboriú realizará a Conferência
Municipal ainda este ano em novembro. b)Fórum de Mulheres de Joinville, convida para reunião
de organização: “A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.
Período previsto para a ação de 20/11 até 10/12/2019. O 5º Encerramento e confraternização da
gestão (2017-2019), foi ofertado pela presidente um delicioso café. Por último ocorreu o 6º item o
Fórum de Eleição da sociedade civil, gestão 2019-2021. Conduzido pela presidente da Comissão
Eleitoral, Carla Simone Santos Schettert, na qual explicou o processo eleitoral e apresentou as
novas conselheiras e suplentes da Sociedade Civil para o exercício 2019/2021. Foi sugerido
enviar convite para outras associações, instituições e órgãos participarem do CMDM. Ampliar a
participação da comunidade em geral. O Fórum de Eleição do CMDM consta uma ata específica
que será publicada. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Anelise Falk,
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 09/12/2019, às 22:34, 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 5247081 e o código CRC 85855F41.

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

Lista de Presença - Reunião Ordinária - 07/11/2019 - 08:30 - Casa dos Conselhos - Audtório 1

Nome Se gme nt o Contato E-mail

T. Mirele Apare
1

cida Muniz Pereira Secretaria de 98468-8804 mirele.pereira@jo inville.sc.gov.br
C, r = _ _ - Assistência

99916-8999 ernestina .alvesC?a joinville.sc.aov.br

T. Ana Aparecida Pereira Secretaria de 99167-1905 anaperei rast [)gmai l.c om

Assistência 38023752

S. Daura Terezinha Correia Social 98803-1957 daura.correia@joinvi ll e .sc.gov.br

T. Fabiana Maria Oliveira Secretaria de 3431-3058 fabi13olinagmail .com
Educação 99266-1367

S.Edncia Vieira da Costa 3431-3038 3431-3052 edneiaQio invill e.se.aov.br
999152324

T.Jane B. Martins Farias 98834 0179 fane.farias(ã)joinville.sc.2ov.br
Secretaria de 3481-5119

S.Alessandra Giovana Rocha
Saúde

99656-0330 Alessandra.rochar7a joinville.sc.gov.

T. Andréia Pavesi Martins 3802-3715/ 3716 andr ei a .marti ns (a,joinville.sc.eov.br ` i
Secretaria de 99675-3395

S. Tâmara K. Carneiro Habitação 3433-2329 tamara .carneirona. joinville.sc.gov.br
99631-7004

T. Anelise Falk Secretaria de 98818 - 4219 anel ise .ro sanjoi nvi ll e.s e.gov.br

Cul tur ae 343 3- 21 90

S. Rosangela Moser Turismo 98851-8895 Ro sange Ia.mo s er n_joi nvil le .s c ;o ..br

T. Vandcrlete Pessoa Secretaria de 3424-1188 vani pessoanhotmai l .com
Agricultura e 99909-8696

S. Maria de Fátima Schlickmann Meio Ambiente 3424- 1188 artemultipla @ yahoo .com.br

T. Anna de Castro Leal Delegacia de 3481-3629 annaleal 0901
Proteção a Cça. 48-99826-6082

S. Márcia Maria dos Santos Adol., Mulher e 3481-3629
Idoso 99120 6888

T. Samara da Rocha Espindola 3803-4836 ou 4829 s amar a( .orcy.br
Consulado da Mulher 99997-3996

Entid. de Assist.
S. Cleide Gasparin de Liz Consulado

Social que

3803-4836 cle iden.co ns ulado damul he r.ore.br
da Mulher Prestam 99938 1850

T. Carla Simone Santos Schettert
Associação Catarinense de Ensino

Atendimento à
Mulher

3026-8262
99603-2787

as che tt er t ei g.c om.br

S. Paola Hakenhaar 3026-8262 paola .hakenhaar
Associação Catarinense de Ensino 99944-1094

T. Ana Cristina Delfino
.(Rosa de Saron)

Entidades de
Atenção

3426-2721
98838-6712

ctrosadesaro njllc hotmail.com
anacdelfino27!a',gmail.com__

S. Rosemari dos Santos Integral à Saúde
.

3426-2721 rosemaridossantos2018 @bmail.com
(Rosa de Saron) da Mulher 992189050

T.Leticia Ribas Diefenthaeler Bohn Núcleos de 3461-9060 leticia.ri bas @univi lle .br
Universidade da Região de Joinville Estudo de 98 459-2234

S. Maria Inês Siqueira Araujo Gênero das 3461-9060 maria .i ne snuni vi l le .br
Universidade da Região de Joinville Universidades 99177-9267

T. Karla Cecília Adami 3433-0771 kar l an bh. adv.br
Ordem dos Advogados do Brasil Associação de 99180-0802 consel hos @oabj oinvi lle.o re.br

S. Quélen Beatriz Crizel Manske Classe 3422 0517 mulheradvo2ada@oabioi nvi ll e .org.br
- T  - -- -- -

Ordem dos Advogados do Brasil 99607-7227 gmans ke nho t mai l .c o m I

T. Loenir Fátima de P. Furtado Ass. de 99949-7841 loe ni rf ur tado nhot mail .c om
(Casa Vó Joaquina) Mulheres de

S. Denisia Martins Etnias e Raças 99668 -5969 deni siamarti nsl N )imaiI.com
(Casa Vó Joaquina)

T. Ana P aula N. Chaves Instit. de 99644 2122 anapaul a t benc tdvogadas.coni.br .
União Brasileira de Mulheres Atendim. à 3025-6860

5 4
- r

S. Maria Ines Gonçalves Mulher Vitima 99722 1536 inesjp6S;d gmail.com
União Brasileira de Mulheres de Violência

T. Júlia Melim Borges Eleutério Entidades de 99136-5060 cmdmjul ia!a a mai/.com
(Instituto + Gênero) Defesa Direitos 3025-6860

S. Juliane Patrícia Tavares (Instituto da Mulher 3145 9724 jul i anc.2ui 28n2mai l .com
+ Gênero) casa 3466-6734 98403 1695

N
A
o

Luciane Piai - Secret Executiva Casa dos 3433-5975 cmdmjoi nvi l len2mai l .com
Rogério Gonçalves - Ag.Adm Conselhos 3432-8543
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LISTA DE PARTICIPANTES REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 07/11/2019 - 08:30 - LOCAL - CASA DOS CONSELHOS - AUDITÓRIO 1

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

TELEFONE E-MAIL
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