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ATA 11/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO

 

Ao segundo dia do mês de setembro de 2020, das 8h30min às 11h45min, reúnem-se para a realização da
reunião ordinária de setembro, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, gestão 2019-2021, de forma
virtual, via videoconferência agendada, por meio do aplicativo Google Meet, no link:
https://meet.google.com/gmx-eqmt-omn, devido a proibição de reuniões presenciais decorrentes à pandemia
do Covid-19 e da suspensão do expediente da Casa dos Conselhos, conforme Portaria n. 61/2020/PMJ e o
Decreto n. 38.285/2020/PMJ, participam da reunião virtual a presidente interina Sra. Simone do Nascimento
Silva e as conselheiras: Sra. Albertina Rodrigues Padilha, Sra. Daniela Cristina Martins Henschel, Sra.
Elizabete Aparecida Gazinski, Sra.Fabiana Maria Oliveira, Sra. Jane Batista Martins Farias, Sra. Judith
Steinbach, Sra. Juliane Patricia Tavares, Sra. Lucieny Magalhães Machado Pereira, Sra. Maria de Fátima
Schlickmann, Sra. Palova Santos Balzer, Sra. Patrícia Jacintho, Sra. Solange Marceli Hartmann, Sra. Sueli
Gonçalves de Bairos, Sra. Susy Regina Pascarelli Ghitti, Sra.Thais Amaro, Sra. Vanderlete Pessoa, Sra.
Valdete Daufemback e a secretária-executiva do CMDM, Sra. Luciane Piai e as participantes: Sra. Dyorgia
Danielly da Rosa Bogo Pereira (SAS), Sra. Gisele Souza, Sra. Ketryn Aparecida Dias de Oliveira, Sr. Marlon
José dos Santos e Sra. Rosilene Bejarano. As conselheiras: Sra. Mirele Aparecida Muniz Pereira e Sra.
Vanessa Brusamarello justificam sua ausência. A presidente interina Sra. Simone do Nascimento Silva
cumprimenta as conselheiras e participantes presentes, após quórum, inicia a reunião com o 1º item -
Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do mês de agosto, a presidente interina apresenta a ata e pontua
as alterações para serem realizadas, em seguida, a plenária aprova a ata. O 2º item - Participação do Padre
Ivan – uma breve fala sobre violência religiosa e amparo às mulheres que procuram a igreja - a Sra.
Simone informa que o reverendo, devido a outro compromisso agendado, não poderá estar presente. Na
sequência, inicia-se o 3º item - Reapresentação das leis e documentos de forma mais detalhada pelas
participantes voluntárias do CMDM e pelas conselheiras: a) Balanço do ano de 2019 das denúncias
realizadas no disque 180 - Central de Atendimento à Mulher – a responsável é a participante voluntária Sra.
Dyorgia, que apresenta um excelente resumo das informações do Disque 180, o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos é o responsável por este atendimento de denúncias. No ano de 2019 a
Central registrou um total de ligações de 1.314.113 (um milhão, trezentos e quatorze mil, cento e treze)
atendimentos, os registros de denúncias foram 85.412, a disseminação de informações é 629.585 e outras
manifestações (reclamações, elogios, trotes) foram 599.116. Ela informa que Santa Catarina está no 10º lugar
nos atendimentos. O perfil da etnia da vítima predomina primeiro a parda, a branca e a preta, outras em
menor quantidade. A faixa etária predomina as mulheres mais jovens e o estado civil prevalece as solteiras.
As vítimas com deficiência mental e física apresentam um número considerável. Outro dado significativo do
balanço do 180 é a informação que a violência doméstica apresenta a violência física em 70%, em seguida, a
violência moral. As conselheiras agradecem a apresentação da Sra. Dyorgia. b) Lei nº 14.022, de 7 de julho
de 2020 - Medidas de Enfrentamento durante a emergência de saúde – a responsável, a conselheira Sra. Suzy,
apresenta de forma pontual, os aspectos mais relevantes da Lei, conforme seu enunciado: “Altera a Lei nº
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13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar
contra a mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com
deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.” Após a apresentação, algumas conselheiras questionam alguns aspectos da
lei e os procedimentos que a cidade de Joinville adotou. A Sra. Simone informa que a Prefeitura continua
com os atendimentos, alguns presenciais e outros de forma remota. A Sra. Solange explica que as DPCAMIs
do estado continuam o atendimento presencial e virtual. A Profª Lucieny informa, conforme Portaria do
Conselho da Justiça, os atendimentos essenciais não poderiam parar. Todos os órgãos se adaptaram neste
momento de pandemia. A Sra. Judith comenta os termos desta lei:“a mulher é ofendida e o agressor é apenas
o ofensor”. A Profª Lucieny explica que é uma etimologia usada no judiciário e no legislativo. As
conselheiras agradecem a Sra. Susy. c) Apresentação/construção de um Organograma para o CMDM –
responsáveis conselheiras Sras. Valdete/Simone. A Sra. Simone reapresenta o organograma, agora em
formato circular, as conselheiras percebem a falta de algumas entidades que compõem o CMDM, a Profª
Valdete percebe que será preciso rever o organograma, a plenária decide a reestruturação e a reapresentação
na próxima reunião; fica o pedido para que a secretaria executiva do conselho veja a legislação composição
do conselho para ver os ajustes que são necessário. A Sra. Dyorgia, servidora do Município e membro
voluntária do CMDM, apela para que a coordenadoria da mulher seja criada em Joinville. A Sra. Simone fala
em buscarmos parcerias junto aos políticos: aos vereadores, aos deputados estaduais e federais, bem como,
aos senadores de Santa Catarina, dentre eles alguns são pré-candidatos ao executivo, para o apoio a dois
projetos específicos, o primeiro intitulado “Casa da Mulher Brasileira” a ser instalada em Joinville no
município de Joinville e a retomada da criação de Coordenadoria da Mulher (Coordenadora e assessora). A
secretária-executiva, Luciane, comenta que o Conselho da Mulher precisa pensar e planejar a longo prazo, as
políticas públicas para as mulheres, há quatro anos, criou-se um Comitê Técnico de Implantação de Políticas
Públicas para as Mulheres junto aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Fórum de
Mulheres de Joinville (movimentos sociais e coletivos de mulheres) a partir da Audiência Pública, realizada
na Câmara de Vereadores de Joinville, em julho/2016. Este Comitê Técnico fez o Projeto de Criação e
implementação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Joinville e, defendeu a criação da
Vara Especializada de Violência Doméstica e a criação de uma Delegacia exclusiva para as mulheres,
conforme Termo de Compromisso assinada pelos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito no dia do debate,
promovido pelo CMDM. O projeto da secretaria da mulher será encaminhado às conselheiras desta gestão. d)
Dados da violência durante a pandemia – DPCAMI, a conselheira Sra. Solange, informa que encaminhará
por e-mail os dados. e) Portaria nº 86, de 1º de junho de 2020 e Nota Técnica nº 25/2020 - recomendações
gerais para o atendimento às mulheres em situação de violência no contexto da pandemia e o f) Orientação
DIDH/SDS/SC n.10/2020 e 11/2020 - Medidas de Enfrentamento no período de Pandemia, a responsável
conselheira Sra. Mirele está ausente, deverá apresentar na próxima reunião. Quanto ao 4º item Documento
recebido do partido PODEMOS. A presidente interina leu o documento e colocou para discussão do grupo.
A Sra. Valdete e a Sra. Rosilene observam que o documento não prevê políticas públicas para as mulheres. A
Sra. Palova sugere o comprometimento dos candidatos com o CMDM, pensa em solicitar a sua agenda.
Durante a reunião não ficou definido qual seria a resposta para este candidato. Em relação, ao 5º item
Projeto Casa da Mulher Brasileira – para conhecimento, análise e deliberações. Reunião com os pré-
candidatos; agendamento de reunião com deputados estaduais e federais. A presidente interina comenta
que a Rede de Enfrentamento está organizando o debate com os candidatos, o Conselho poderá integrar esta
comissão. A Sra. Simone faz uma breve apresentação do funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. As
Sras. Albertina e Simone estão buscando apoio com o Deputado Estadual Sr. Fernando Krelling, com o
presidente da Câmara de Vereadores de Joinville Sr. Claudio Aragão, juntamente com o apoio do secretário
da SAS Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, informa que haverá uma reunião esta semana com o deputado para
tratar do apoio a este projeto. A Sra. Simone conversou com o Deputado Federal Rodrigo Coelho referente a
Casa da Mulher Brasileira e que informalmente o mesmo apoia a iniciativa do CMDM, ficando de formalizar
o assunto via ofício; comenta que o projeto “Casa da Mulher Brasileira” da cidade de Tubarão está em
andamento, que contou com o apoio do Deputado Estadual Sr. Sérgio Mota. A Profª Valdete comenta o
cuidado que devemos ter para não ser uma armadilha neste momento eleitoral. O 6º item Campanha do
outubro rosa – responsáveis: Simone/Albertina – valorizando a campanha para alertar as mulheres e a
sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico de câncer de mama e útero: a) ofício ao
Prefeito para iluminar a prefeitura com luz rosa; b) proposta de gravar vídeos de incentivo para a realização
de exames; c) proposta do uso de camisetas rosa no dia 01/10 – quinta-feira; d) proposta de elaboração de
cartaz, com auxílio da SECOM para a campanha outubro rosa, divulgação em diversos pontos da cidade; e)
proposta de convidar alguém da saúde para falar sobre “prevenção do câncer de mama e do colo de útero” -
virtualmente. As Sras. Simone e Albertina comentam sobre a campanha e quais as atividades propostas: uso



de camiseta rosa, confeccionar vídeos e folders, palestra com um(a) enfermeiro(a) ou médico(a) referente a
realização de exames preventivos. A Sra. Palova fala das parcerias com as mídias: rádios e TVs. A Sra.
Judith e a Profª Lucieny explanam sobre a importância de realizar esta campanha em conjunto com a Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Joinville, pois há anos vem realizando e divulgando esta campanha de
forma educativa e esclarecedora para a comunidade. A Sra. Rosilene sugere o flyer no Instagram. A plenária
delibera encaminhar ofício à Rede Feminina para uma possível parceria na campanha e encaminhar vídeos
para a Sra. Simone. Quanto ao 7º item Diagnóstico da realidade da mulher em situação de violência
doméstica e familiar em Joinville – SEI nº 20.0.029.583-0, de 19/08/2020. Valor estimado do custo do
diagnóstico: CADI: R$ 398.000,00 - Painel: R$ 491.780,00 - Rompenuve: R$ 398.272,00. Esta proposta
de levantamento de preços foi realizada pela Sra. Albertina. Em relação ao projeto do Diagnóstico da Mulher
encaminhado ao Ministério da Mulher, a presidente interina leu a resposta, a justificativa que houve
impedimento técnico. A Sra. Albertina explica que o Deputado Federal Luiz Armando Schroeder Reis não
conseguiu os recursos para este fim, ele destinou para outro projeto em outra cidade. A plenária deliberou
encaminhar novo ofício à Coca-Cola, questionando o seu posicionamento referente ao Projeto encaminhado
em julho. Com relação ao 8º item Precisamos iniciar novas campanhas educativas de conscientização
sobre a violência contra a mulher (Artigo 3º, inciso VII da Lei que instituiu o CMDM) sugestão a
campanha sobre a importância da prevenção de câncer. a) Campanhas virtuais – vídeos – sugestões; b)
Fomentar o disque 180 e o disque 100 – nas redes sociais do CMDM e das conselheiras se possível; c)
Comissão de comunicação verificar a possibilidade de entrevistas nas rádios pelo outubro rosa e também
para falar da violência doméstica; d) Quais conselheiras se disponibilizam a gravar vídeos. A presidente
interina informa que este assunto deve ser discutido na Comissão de Planejamento. Para finalizar, o 9º item
Estabelecer e manter canais de relação com os movimentos de mulheres, apoiando o desenvolvimento
das atividades dos grupos autônomos: (Eleger uma conselheira para acompanhar estas entidades e fazer a
ponte de informações para com o CMDM). a) Associação Beneficente Renascer; b) Instituto Conforme –
Graciela; c) Movimento Jovem de Araquari – Júlia e Juliane; d) Coletivo de Mulheres Brasil em Ação:
Regina; e) Associação Beneficente Bakhita; f) Casa da Vó Joaquina – Mãe Jacila; g) Comunidade
Terapêutica Rosa de Saron; h) Núcleo Maria da Penha da ACE/FGG – Dra. Lucieny. A presidente interina
fala da importância de estabelecer canais de relação com os movimentos de mulheres e, a conselheira Sra.
Palova ficará responsável por esta demanda. Por fim, a presidente interina, deu por encerrada a reunião,
agradecendo a presença dos presentes. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião virtual, eu,
Luciane Piai, secretária-executiva do CMDM, lavro a presente ata que foi submetida à aprovação do
Conselho, para posteriormente ser publicada no SEI – Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura com a
assinatura eletrônica da Presidente Interina do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - Conselh eiras e Contatos – 2019 / 2021

Lista de Presença – Reunião  Ordinária 02/09/2020 –   às 8h30min- Vídeoconferência – aplicativo Meet   

Nome Segmento Contato E-mail
      
Assinatura
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T. Mirele Aparecida Muniz Pereira
Secretaria de

Assistência Social

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

S. Simone do Nascimento Silva 99926-0783
3802-3700

simone.nascimento@joinville.sc.gov.br Presença virtual

T. Albertina Rodrigues Padilha
Secretaria de

Assistência Social

99781-6731 albertina.padilha@joinville.sc.gov.br Presença virtual

S. Claudia Dorneles Carvalho 99684-1818
3438-3636

claudia.dorneles@joinville.sc.gov.br Ausente

T. Jane Batista Martins Farias Secretaria de
Saúde 

98834 0179
3481-5119

jane.farias@joinville.sc.gov.br Presença virtual

S. Alessandra Giovana Rocha 99656-0330 alessandra.rocha@joinville.sc.gov. Ausente

T. Fabiana Maria  Oliveira
Secretaria de

Educação

3431-3058
99266-1367

fabi13oli@gmail.com
fabiana.oliveira@joinville.sc.gov.br

Presença virtual

S. Suzy Regina Pascarelli Ghitti 99973-3779
3425-0114

suzy.ghitti@joinville.sc.gov.br Presença virtual

T. Sueli Gonçalves de Bairos
Secretaria de

Habitação

3802-3710 sueli@joinville.sc.gov.br Presença virtual

S. Luciana Sabina Ormianin Felippe dos Anjos 3802-3710 lucianas@joinville.sc.gov.br Ausente

T. Anelise Falk Rosa
Secretaria de

Cultura e Turismo

98818 - 4219
3433 - 2190

anelise.rosa@joinville.sc.gov.br Ausente

S. Patricia Jacintho 99156-4794 patriciaj@joinville.sc.gov.br Presença virtual

T. Vanderlete Pessoa Secretaria de
Agricultura e Meio

Ambiente

3424-1188
99909-8696

vanipessoa@hotmail.com Presença virtual

S. Maria de Fátima Schlickmann 3424-1188  artemultipla@yahoo.com.br Presença virtual

T.  Selma Carolina de Oliveira Souza Delegacia de
Proteção a Cça.
Adol., Mulher e

Idoso

99990-4748  selma-carolina@pc.sc.gov.br Ausente

S.  Solange Marceli Hartmann 49-999571212   solange@pc.sc.gov.br Presença virtual
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T. Lucieny Magalhães Machado Pereira
Associação Catarinense de Ensino  - 3026-4000

Entid. de Assist.
Social que
Prestam

Atendimento à
Mulher

99195-4183
3026-4000

lucieny.magalhaes@fgg.edu.br Presença virtual

S.  Maria Angela Nolli
Associação Catarinense de Ensino  - 3026-4000

99641-6580
3804-1536

maria.angelanolli@yahoo.com.br Ausente

T. 
Universidade Católica Joinville - 3145-9700

S. Juliane Patricia Tavares
Universidade Católica de Joinville- 3145-9700

3145 9724
98403-1695

 juliane.gui28@gmail.com  Presença virtual

Vanessa Brusamarello – Faculdade Anhanguera Entidades de
Atenção Integral à
Saúde da Mulher

3027-8895
99145-6337

vanessa.brusamarello@anhanguera.com Ausência justificada

Elizabete Aparecida Gazinski -  Faculdade 
Anhanguera

3027-8901
99665-1046

elizabete.gazinski@anahnguera.com Presença virtual

T.  Palova Santos Balzer
Universidade da Região de Joinville - 3461-9060

Núcleos de
Estudo de Gênero

das
Universidades

3461-9060
99974-6631

palovabalzer@univille.br Presença virtual

S.  Maria Inês Siqueira Araujo 
Universidade da Região de Joinville- 3461-9060

3461-9060
99177-9267

maria.ines@univille.br Ausente

T - Silvia Maria Coleraus – ACIJ - 3461-3333
Associação de

Classe

99183-0243
3467-1337

silvia@manadobrasil.com.br Ausente

S – Daniela Cristina Martins Henschel – ACIJ - 
3461-3333

99915-7519
3027-2202

danielahenschel@uninterjoinville.com Presença virtual

T. Thais Amaro
Casa Vó Joaquina - 3426-6601

Ass. de Mulheres
de Etnias e Raças

99740-1040
3426-6601

casadavojoaquina1@gmail.com Presença virtual

S.  Denísia Martins Borba
Casa Vó Joaquina - 3426-6601

99668-5969
3804-4983

res.

denisiamartins10@gmail.com Ausente

T. Quélen Beatriz Crizel Manske
Ordem dos Advogados do Brasil - 3433-0771

Instit. de Atendim.
à Mulher Vitima

de Violência

99607-7227 
3422-0517

escri. 

qmanske@hotmail.com Ausente

S. Lara Cristina Tavares Fonseca
Ordem dos Advogados do Brasil - 3433-0771

99919-9707
3433-0407

res.

lara.cvt@terra.com.br Ausente

T. Valdete Daufemback
Centro dos Direitos Humanos - 3025-3447

Entidades de
Defesa Direitos

da Mulher

99994-3133 valdetedaufemback@gmail.com Presença virtual

S.  Judith Steinbach
Centro dos Direitos Humanos - 3025-3447

99983-6698 judith.educa@gmail.com Presença virtual

      Luciane Piai – Secretaria Executiva    
     Jaqueline Andrea Moreira  Massaini Mira

Casa dos 
Conselhos

3433-5975  cmdmjoinville@gmail.com Presença virtual
Ausente



Lista de Conselheiras representantes da Região de J oinville no 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher/SC

REUNIÃO  ORDINÁRIA

DATA: 02/09/2020  – 8h30min  – Vídeoconferência – a plicativo Meet  

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

TELEFONE E-MAIL Assinatura

T. Júlia Melim 
Borges Eleutério 

Movimento Jovem

de Araquari

99136-5060
3025-6860

cmdmjulia@gmail.com Ausente

S. Juliane Patricia 
Tavares

Movimento Jovem

de Araquari

3145 9724
98403 1695 juliane.gui28@gmail.com

Presença virtual

Lista de Participante do CMDM

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 02/09/2020  – 8h30min  – Vídeoconferência – a plicativo Meet  

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

TELEFONE E-MAIL

Dyorgia Danielly da Rosa Bogo 
Pereira

SAS Presença virtual

Rosilene Bejarano - Presença virtual

Ketryn Aparecida Dias de Oliveira
-

Presença virtual

Marlon José dos Santos
-

Presença virtual

Gisele Souza
-

Presença virtual


