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

Moção de Apoio n. 02/2020/CMDM

 

Joinville, 3 de dezembro de 2020.

 

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 seu APOIO a Sra.
Ana Lúcia Martins, participante do colegiado do Centro de Direitos Humanos, CDH, participante do Fórum
de Mulheres, ex-Conselheira do CMDM e, vereadora eleita no último pleito eleitoral, vítima de violência
virtual, ataque a suas redes sociais, com ameaças de morte e ataques racistas, ocorridos entre os dias 15 e 16
de novembro de 2020.

 

Este ataque de cunho machista, racista e agressivo em relação a sua atuação nas lutas no movimento social é
uma afronta a toda sociedade. Este Conselho vem a público sempre que houver uma mulher atacada e
perseguida. Quando uma mulher é violentada, todas são.

 

Lutamos por democracia, liberdade, igualdade e justiça, além de amparo, assistência social e atenção integral
à saúde da mulher, para as mulheres na condição de vítima; este conselho oferece à vítima APOIO no sentido
de:

 

a) Ratificar que somamos esforços contra o discurso de ódio e a violência;

 

b) Contar com este Conselho na luta para defender os direitos da população negra;

 

c) Apoio irrestrito a sua pessoa repudiando sempre toda e qualquer forma de preconceito.

 

 



Atenciosamente,

 

Simone do Nascimento Silva

Presidente do CMDM

 

Documento assinado eletronicamente por Simone do Nascimento Silva, Usuário
Externo, em 16/12/2020, às 15:32, 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 7909988 e o código CRC ABAE7753.
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