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ATA 12/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO

Aos sete dias do mês de outubro de 2020, das 8h30min às 10h50min, reúnem-se para a realização da reunião
ordinária de outubro, 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/iuf-anfx-
irf, 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, as conselheiras
titulares Sra. Albertina Rodrigues Padilha, Sra. Fabiana Maria Oliveira, Sra. Selma Carolina de Oliveira
Souza, Sra. Valdete Daufemback, Sra. Vanderlete Pessoa, Sra. Vanessa Brusamarello, Sra. Mirele Aparecida
Muniz Pereira, Sra. Lucieny Magalhães Machado Pereira, Sra. Palova Santos Balzer, as conselheiras
suplentes: Sra. Patrícia Jacinto,Sra. Juliane Patrícia Tavares,  Sra. Judith Steinbach,Sra. Maria de Fátima
Schlickmann, Sra. Elisabeth Gasinski, as voluntárias do CMDM: Sra. Dyorgia Danielly da Rosa, Sra.
Rosilene, Sra. Paloma, à representante do CEDIM/SC e do Instituto Movimento: Sra. Juliane Patrícia
Tavares; justificou a ausência a Sra. Daniela Cristina Martins Henschel (por motivo de viagem).A presidente
interina Sra. Simone do Nascimento Silva, cumprimenta as conselheiras e as participantes presentes e
informa que o primeiro momento da reunião destina-se a conhecer a escritora Herô Ricken, escritora
militante nas causas feministas e ambientais, que a mesma fará uma breve apresentação do seu trabalho
literário. A escritora Herô cumprimenta a todas as conselheiras e fala sobre sua vida literária,  de sua
determinação em escrever no apoio aos direitos das mulheres, e de sua visão as questões sociais, destacou as
ações do patriarcado, falou da magia da poesia, do Ecocídio - 4o crime contra a humanidade, abordou o
Female Delirium - que é um livro de poesia de empoderamento da mulher, que você mulher é sua prioridade;
em sua poesia fala da liberdade das meninas para amar. Herô também se coloca a disposição para palestrar
sobre o empoderamento da mulher ante suas poesias. E por último destaca o lançamento do seu livro
intitulado “Nossa Decadência”. Na sequência, inicia o segundo momento da reunião ordinária com a
discussão da pauta proposta: O item 2. Aprovação da Ata – a ata aprovada pela plenária por todas as
conselheiras presentes. O item 3. Alteração da Lei do CMDM - a presidente Simone identificou a
necessidade de alteração da minuta outrora proposta à PGM, visto que a proposta apresentada altera por
demais o artigo da primeiro da lei que instituiu o CMDM, bem como, falta a elaboração de uma justificativa
para tal propositura de mudança. Após alguns questionamentos ficou para a Comissão de Legislação analisar
a referida minuta, visto que a atual gestão não tem o conhecimento total da minuta outrora proposta. Item 4.
Palavra da conselheira Sra. Mirele Pereira, sobre a Portaria n. 86, de 01/06/2020 - quanto as
orientações em momento de pandemia. A conselheira informa dos cuidados especiais neste tempo de
pandemia, do uso do álcool gel, da quarentena quando da chegada de novas mulheres na Casa Abrigo Viva
Rosa, inclusive de filhos que também acompanham as acolhidas, do momento de divisão dos espaços da
cozinha com escalonamento de horário (inclusive levando em consideração os servidores e as próprias
usuárias), da divisão de quartos, para as usuárias que acabam de chegar na casa ficando até 10 dias em
quartos separados das demais pessoas que já se encontravam residindo na casa, etc. E finaliza sua fala
informando que existe a quantidade de 25 vagas para a CAVR,  e  deixa claro para todas as conselheiras a
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manutenção da Casa Abrigo Viva Rosa pelo município; não havendo nada no sentido de terceirização da
casa. A conselheira Valdete lembra do projeto de lei proposto por um vereador que fazia certa previsão do
acolhimento de  mulheres vítimas de violência doméstica em vagas de hotéis na cidade; é discutido entre as
conselheiras que projetos como este não deveriam sequer serem propostos. A Conselheira Mirele ressalta que
os vereadores não conhecem a realidade do município. A conselheira Albertina informa que o diagnóstico
das mulheres esta sendo realizado, e que depois de pronto será passado a todas as conselheiras. Destaca que
podemos pedir um momento na Câmara de Vereadores para apresentar esse diagnóstico. Item
5. Formação/capacitação para as conselheiras do CMDM da gestão 2020 a 2021. A presidente pergunta a
todas as conselheiras se estão de acordo com a necessidade de capacitação para todas as conselheiras,
especialmente para as novas conselheiras. Após comentários, é aprovado a necessidade de capacitação. Na
sequencia a presidente indaga se esta capacitação deverá acontecer de forma gratuita ou paga; todas as
conselheiras concordam que de forma gratuita e virtual neste momento. A conselheira Sra. Valdete dá sua
opinião por lives sem custo, destaca que as universidades talvez possam contribuir com o CMDM, como por
exemplo: Universidade Federal e as Universidades Públicas. A conselheira Juliane também concorda neste
sentido; as conselheiras Fabiana, Vanessa, Albertina, Juliane e a voluntária Francine também corroboram a
importância da capacitação. Destacam que ultimamente é possível assistir diversas lives bom bom conteúdo,
e que o conselho pode seguir este formato. Fica acordado que a Comissão de Planejamento, nas pessoas das
senhoras conselheiras (Lara, Maria Angela, Silvia, Albertina, Simone e Lucieny) irão ficar com o
compromisso de montar uma proposta de capacitação e depois apresentar em reunião ordinária. A presidente
interina Sra. Simone inclusive traz uma sugestão de cronograma para estas capacitações, que foi
disponibilizada a todas as conselheiras por e-mail. Item 6. Comissões e suas atribuições. A presidente
interina Sra. Simone apresenta os assuntos pendentes que precisam ser analisados, discutidos e debatidos nas
comissões do CMDM, destaca que as comissões outrora foram formadas e instituídas por resolução, ainda no
tempo em que a Presidente Quellen estava presente. Ficando deliberado os seguintes assuntos por comissões,
conforme segue: para a Comissão de Legislação, Planejamento e orçamento, conselheiras (Lara, Maria
Angela, Silvia, Albertina, Simone e Lucieny): a) análise da minuta de alteração da lei que instituiu o
CMDM; b) propositura de um cronograma de capacitação para as conselheiras; c) preparar o projeto inicial
do PROGRAMA CASA DA MULHER BRASILEIRA; d) Acompanhar o Plano Nacional de Política para as
Mulheres; e) Desenvolver estudos para a criação e implantação do PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER no município de Joinville, com base nos municipais existentes em Santa Catarina e em outros
estados. Para a Comissão de Fiscalização ao Respeito das Mulheres e Articulação com a Sociedade,
conselheiras as senhoras (Simone, Jane, Suzy, Magda, Silvia e Thais), analisar e definir a próxima entidade a
ser fiscalizada/acompanhada, a presidente sugere a Secretaria de Saúde e suas políticas para as mulheres.
Ficando para conversar com a conselheira da Secretaria de Saúde inicialmente; para que a mesma já possa
quem sabe apresentar um panorama das atividades desenvolvidas paras as mulheres. Podendo ainda buscar
junto a conselheira Albertina algumas informações ante o diagnóstico que a mesma vem realizando. Para a
Comissão de Mobilização, Políticas para as Mulheres e Articulação com a Sociedade, conselheiras as
senhoras (Vanderlete, Claudia, Judith, Maria Inês e Alessandra), fica a obrigação de definir políticas e
campanhas para apresentar a plenária do CMDM; acompanhar o Plano Nacional de Políticas para as
Mulheres; e iniciar os preparativos para a ação/campanha do dia 08/03/2021 - dia internacional das mulheres.
Para a Comissão de Comunicação, conselheiras as senhoras (Fabiana, Valdete, Patrícia, Denísia, Palova,
Mirele, Juliane, Anelise e a servidora Dyorgia), ficam as atribuições de analisar e apresentar nova proposta
de folders, banners, logo para o CMDM. A conselheira Juliane a voluntária Francine propõe uma parceria
com a ACIJ - no sentido de levara pauta do CMDM para verificar como a ACIJ pode colaborar na questão
do empreendedorismo feminino. Item 7. Dados da violência durante a pandemia - DPCAMI - a conselheira
Solange encaminha via WhatsApp os dados da violência durante a pandemia para conhecimento de todas as
conselheiras. Após discutidos os pontos de pauta, a presidente interina Sra. Simone para aos informativos: a)
aborda as competências da mesa diretora; 1) solicita que as atas sejam lavradas por uma das suas secretarias
da mesa diretora e após seja encaminhado para o e-mail do CMDM. 2) Informa que o Partido dos
Trabalhadores enviou ofício para ser ouvido em reunião virtual do CMDM, destaca que após as trocas de
mensagens via WhatsApp entre as conselheiras foram formalizados dois ofícios um para a PGM e outro para
o Coordenador da Casa dos Conselhos; que no momento aguarda-se as respostas. 3) Destaca-se a existência
de um curso realizado pelo TJSC que aborda “Gênero bate a porta do Judiciário” com matéria a esse respeito
na internet. 4) A presidente interina Simone e a Conselheira Albertina informam que este ano a Rede
Feminina de Combate ao Câncer não desenvolverá nenhuma atividade de prevenção. A conselheira Tina
entrou em contato a Presidente da Rede para a possibilidade de algum ato em conjunto, mas a resposta foi
negativa ante a pandemia. Ficou acordado entre as conselheiras ao menos um registro fotográfico que
comprovasse nosso apoio a prevenção no tratamento de câncer. Agendado uma ida até a casa dos conselhos



para o registro fotográfico. 5) A conselheira Juliane apresentou por WhatsApp e explanou sobre o Projeto da
CASA DA MULHER BRASILEIRA DE GOIÂNIA - Goiás, no valor de R$ 10.5000.000,00, firmado em
05/08/2020, para simples conhecimento de todas as conselheiras. Este é um projeto bem maior do que o
estamos pensando para Joinville, mas reforça a necessidade de engajamento com os políticos e autoridades.
6) Destacado o caso da Mulher que é encontrada morta com corte no pescoço dentro de casa em
Florianópolis, a matéria diz que “Segundo a a polícia, ex-namorado da vítima é o principal suspeito do
crime”. Momento PALAVRA LIVRE - Dyorgia se coloca a disposição para tentar entrar em contato com a a
conselheira Quellen para tentar recuperar a senha do Facebook; a conselheira Albertina diz que acompanhará
Dyorgia nesta busca. A presidente Simone informa que vai pedir o acesso ao Sistema SEI para excluir, tornar
sem valor o ofício enviado em época de eleição pedindo para ratificar a doação de roupas de cama, mesa e
banho da empresa Döhler para o Coletivo de Mulheres de Barra Velha. Para finalizar a presidente interina,
senhora Simone lembra dos assuntos que estão pendente de andamento, como a) o processo para a
contratação do Diagnóstico da Realidade da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no
Município de Joinville; b) a possibilidade de lançamentos de campanhas virtuais pelo CMDM; c) a
elaboração e o envio de novos ofícios para as autoridade do Legislativo (Deputados Estaduais, Deputados
Federais e Senadores) buscando o apoio para o PROGRAMA DA CASA DA MULHER BRASILEIRA para
Joinville; d) voltar a convidar o Padre Ivan para palestrar como a igreja vem tratando do acolhimento de
mulheres com seus direitos violados quando batem a porta da igreja. Nada mais a tratar deu-se por encerrada
esta reunião virtual, eu, Simone do Nascimento Silva, presidente interina, na ausência das secretárias deste
conselho, lavro a presente ata que será 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 07/10/2020 –   às 8h30min- Videoconferência – aplicativo Meet   

Nome Segmento       Assinatura
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T. Mirele Aparecida Muniz Pereira
Secretaria de Assistência Social

Presença virtual

S. Simone do Nascimento Silva Presença virtual

T. Albertina Rodrigues Padilha
Secretaria de Assistência Social

Presença virtual

S. Claudia Dorneles Carvalho Ausente

T. Jane Batista Martins Farias Secretaria de Saúde Ausente

S. Alessandra Giovana Rocha Ausente

T. Fabiana Maria  Oliveira
Secretaria de Educação

Ausente

S. Suzy Regina Pascarelli Ghitti Ausente

T. Sueli Gonçalves de Bairos
Secretaria de Habitação

Ausente

S. Luciana Sabina Ormianin Felippe dos Anjos Ausente

T. Anelise Falk Rosa
Secretaria de Cultura e Turismo 

Ausente

S. Patricia Jacintho Presença virtual

T. Vanderlete Pessoa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Presença virtual

S. Maria de Fátima Schlickmann Presença virtual

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

Presença virtual

S.  Solange Marceli Hartmann Presença virtual
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T. Lucieny Magalhães Machado Pereira
Associação Catarinense de Ensino  

Entid. de Assist. Social que Prestam
Atendimento à Mulher

Presença virtual

S.  Maria Angela Nolli
Associação Catarinense de Ensino  

Ausente

T. Eliane Teixeira Borges Rosso
Universidade Católica Joinville 

Ausente

S. Juliane Patricia Tavares
Universidade Católica de Joinville

Presença virtual

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

Presença virtual

S. Elizabete Aparecida Gazinski -  Faculdade Anhanguera Presença virtual

T.  Palova Santos Balzer
Universidade da Região de Joinville 

Núcleos de Estudo de Gênero das
Universidades

Presença virtual

S.  Maria Inês Siqueira Araujo 
Universidade da Região de Joinville

Ausente

T - Silvia Maria Coleraus – ACIJ 
Associação de Classe

Ausente

S – Daniela Cristina Martins Henschel – ACIJ Ausência justificada

T. Thais Amaro
Casa Vó Joaquina 

Ass. de Mulheres de Etnias e Raças Ausente

S.  Denísia Martins Borba
Casa Vó Joaquina 

Ausente

T. Quélen Beatriz Crizel Manske
Ordem dos Advogados do Brasil 

Instit. de Atendim. à Mulher Vitima de Violência Ausente

S. Lara Cristina Tavares Fonseca
Ordem dos Advogados do Brasil 

Ausente

T. Valdete Daufemback
Centro dos Direitos Humanos 

Entidades de Defesa Direitos da Mulher Presença virtual

S.  Judith Steinbach
Centro dos Direitos Humanos 

Presença virtual

      Luciane Piai – Secretaria Executiva    
     
     Jaqueline Andrea Moreira  Massaini Mira

Casa dos 
Conselhos



Lista de Conselheiras representantes da Região de J oinville no 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher/SC

REUNIÃO  ORDINÁRIA

DATA: 07/10/2020  – 8h30min  – Videoconferência – a plicativo Meet  

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

Assinatura

T. Júlia Melim Borges Eleutério Movimento Jovem de

Araquari

Ausente

S. Juliane Patricia Tavares Movimento Jovem de

Araquari
Presença virtual

Lista de Participante do CMDM

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 07/10/2020  – 8h30min  – Videoconferência – a plicativo Meet  

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

Assinatura

Dyorgia Danielly da Rosa Bogo Pereira SAS Presença virtual

Rosilene Bejarano - Presença virtual

Paloma - Presença virtual


