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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM
Lei nº. 5133 de 17 de dezembro de 2004

 

Moção de Repúdio n. 02/2020/CMDM

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), instituído mediante a Lei nº
5.133, de 17/12/2004, órgão com competência, propositiva, consultiva e fiscalizadora vem a público
manifestar sua indignação e repúdio à violência e à criminalização que nós mulheres temos sofrido,
afrontando a todas nós.

 
Lutamos por democracia, liberdade, igualdade e justiça, destacamos que na data de

22/10/20, mais uma mulher foi violentada em nossa cidade.
 
A vítima, do município de Joinville (SC), atendente de estabelecimento comercial, é

mais uma vítima da violência contra mulher, dessa vez de modo que ainda não fora apurado totalmente
pela Polícia Civil - Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso - DPCAMI, a vítima
não teve como reagir, não conseguiu oferecer nenhum tipo de resistência ao estuprador. Suspeita-se de
hipnose, hipnoterapia.

 
Apresentamos nosso repúdio a este homem com idade entre 60 a 70 anos que cometeu

tal conduta, tendo inclusive passagens criminais pelo mesmo crime em outras cidades.
 
O CMDM não irá se calar diante dessas atitudes e nos somamos a todas que clamam por

Justiça.
 

Atenciosamente,
 

Simone do Nascimento Silva
Presidente do CMDM

 

Moção de repúdio aprovada na reunião ordinária do CMDM, em 04/11/2020, por todas as conselheiras
presentes, publicada no SEI e no Diário do Município de Joinville, e ainda divulgada na rede social do
CMDM.



 

Documento assinado eletronicamente por Simone do Nascimento Silva, Usuário
Externo, em 01/12/2020, às 13:51, 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 7750921 e o código CRC 183965C7.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
20.0.183477-7

7750921v3


