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ATA SEI

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

ATA 19 – REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2021.

 

Aos 7 (sete) dias do mês de abril do ano de 2021, das 8h30min às 11h30min, reúnem-se para a realização da
reunião ordinária de abril, 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/zag-ggeo-kaz, devido a proibição de reuniões presenciais decorrentes à pandemia do
Covid-19, participam da reunião virtual a Presidente Sra. Simone do Nascimento Silva, a Vice-presidente
Sra. Palova Santos Balzer, as conselheiras Sra. Dyorgia D. R. Bogo Pereira, Sra. Andrea B. L. Guedes, Sra.
Bruna Rodrigues, Sra. Maria Aparecida B. de Pieri, Sra. Vanderlete Pessoa, Sra. Maria de Fátima
Schlickmann, Sra. Solange M. Hartmann, Sra. Lucieny M. M. Pereira, Sra. Silvia Maria Coleraus, Sra.
Denísia Martins Borba, Sra. Lara C. T. Fonseca, Sra. Valdete Daufemback. Participa ainda a coordenadora
dos Direitos da Mulher e Direitos Humanos Deise Gomes. Justificam suas ausências as conselheiras Sra.
Patrícia Jacintho, a Sra. Eliane Teixeira Borges Rosso, e a Sra. Mirele Pereira; participam ainda as
voluntárias Patrícia Araújo e Vanessa Cristofolini, servidora esta que auxilia a secretaria do CMDM no mês
de abril de 2021, na ausência justificada da secretária executiva Luciane Piai. A presidente Sra. Simone do
Nascimento Silva, faz a primeira chamada às 08:30h, não havendo quórum, aguarda até as 08:45h para
iniciar a reunião; na sequência cumprimenta as conselheiras e as participantes presentes e inicia a reunião
conforme a pauta previamente encaminhada, primeiro ponto de pauta – indaga se todas as conselheiras
receberam a ata da reunião extraordinária do dia dezessete do mês março, todas as presentes informam que
sim, a presidente pede pela aprovação da ata; e a ata é aprovada por todas as conselheiras presentes
virtualmente. A presidente Simone do Nascimento Silva apresenta a conselheira Dra. Lucieny como
conselheira e palestrante para adentrar ao segundo ponto de pauta – capacitação sobre as medidas
protetivas de acordo com a Lei Maria da Penha, passa a palavra a Dra. Lucieny que inicia sua fala
oferecendo espaço online da instituição ACE (Faculdade Guilherme Guimbala) para a exposição literária. Na
sequência adentra a capacitação sobre as “Medidas protetivas”, especialmente sobre a Lei Maria da Penha, n.
11.340/2006, informando que a lei veio para coibir e criar mecanismos de proteção. Destaca os atores que
atuam para dar voz e efetividades a lei; que a lei veio para coibir e prevenir; destaca ainda os tipos de
violência: física, sexual, patrimonial, psicológica. Apresenta as medidas que obrigam o agressor, destacando
questões culturais, o vício/droga/ abstinência, psicopatia/psicopatas, esse homem nasce assim e ele não
muda, não adianta atendimentos diversos; restrição do uso de armas (mesmo sendo policial), suspensão de
visitas aos filhos; aliena/alienação parental; afastamento do lar; pensão alimentícia. Dra. Lucieny destaca
ainda que no início de 2020, foram incluídas duas novas medidas: comparecimento do autor a programas de
recuperação e reeducação; acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e
ou grupo de apoio. A conselheira senhora Dyorgia perguntou sobre o termo “sujeito ativo”, Dra Lucieny
explicou que o sujeito ativo independe do gênero, pois a questão na lei é proteger a mulher do agressor, que
pode ser um homem ou uma mulher. Dra. Lucieny comentou que os grupos de discussão sobre a Lei Maria
da Penha deveriam ser muito mais discutidos, por mais pessoas e mais grupos em cada uma das suas
especificidades. Dra Lucieny ressaltou que a Lei Maria da Penha se aplica à violência contra a mulher que
ocorre no âmbito doméstico. Na sequência a conselheira Dra Lucieny compartilhou a informação sobre o
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CER – NEMAPE da Faculdade Guilherme Guimbala, que é o Centro de Referência e Núcleo de Extensão
Maria da Penha, ressaltou que há um trabalho interdisciplinar no atendimento e acolhimento à mulher,
divulgando também o contato de WhatsApp e horário de atendimento do Núcleo. A presidente Sra. Simone
colocou que a Conselheira Sra Andrea, presente nesta reunião, é representante da Secretaria da Educação, e
que quando uma mulher é acolhida em abrigo, a Secretaria de Educação é envolvida para que os filhos dessa
mulher possam ser matriculados em outra unidade escolar; conforme determinação judicial. A presidente
Sra. Simone comentou que a Secretaria do Meio Ambiente está um pouco afastada das questões referentes
aos direitos das mulheres, talvez devido à pandemia na questão de auxiliar, mas que pode-se pensar em uma
parceria das secretarias do meio-ambiente, saúde e educação, a fim de auxiliar a mulher através de atividades
interdisciplinares e articular trabalhos na reeducação desses sujeitos. A conselheira Dyorgia pergunta se uma
Vara específica para a Violência Doméstica traria benefícios para Joinville. Dra Lucieny acredita que seria
uma boa colaboração, mas acredita que temos ferramentas para um trabalho conjunto. Ela comenta que mais
uma vara iria onerar o orçamento, então ela pensa que com o que temos hoje, podemos melhorar bastante e
trabalhar na divulgação do trabalho. Dyorgia questiona o porquê de Joinville não ter uma Vara quando
Florianópolis e Chapecó, que tem população menor. Dra Lucieny respondeu que Chapecó tem alto índice de
violência e caracteriza-se por uma cidade machista. A servidora que auxilia o CMDM Sra. Vanessa
Cristofolini questiona quais seriam os equipamentos que poderiam atuar nesse acompanhamento
psicossocial; Dra. Lucieny destaca a parceria entre TJSC e a PMJ, através do CREAS/PAEFI e atendimento
individual ou em grupo; ressaltando grupos operativos e reeducação. Ressalta a importância das medidas
protetivas mesmo enquanto durar a pandemia. A conselheira Sra. Valdete indaga se é aplicado medidas
protetivas para os homens. A conselheira e palestrante Dra. Lucieny informa que não. Que a lei Maria da
Penha veio para proteger as mulheres; que para os homens existe o Juizado Especial Criminal; faz ainda um
apanhado geral sobre a necessidade de registrar o BO, destaca a atuação do MPSC, da Defensoria Pública e
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na sequência aborda as provas do processo: prontuário de
atendimento, laudo médico, print de mensagens do celular, print de e-mails, fotografias, testemunhas,
gravação de celulares – vídeos, etc. Durante e após a explanação é aberto para perguntas e ou
questionamentos; que são elucidados pela conselheira/palestrante. A presidente Sra. Simone agradece a Dra.
Lucieny M. M. Pereira pela capacitação e esclarecimentos. Adentrando ao terceiro ponto de pauta–
Discussão da Resolução que delibera pela não realização da IV Conferência Municipal dos Direitos da
Mulher no ano de 2021, especialmente em razão da pandemia, e levando em consideração que não haverá a
Conferência Estadual e a Nacional. Destaca-se ainda em seguir com a proposta de criar um grupo de trabalho
para estudar e conferir o que fora deliberado na III Conferência Municipal dos Direitos da Mulher. A
conselheira Sra. Valdete colocou que devido à pandemia devemos seguir as mesmas orientações da estadual
e nacional. A conselheira Sra. Dyorgia também concordou com o proposto. Na sequencia a presidente Sra.
Simone do Nascimento Silva fez a leitura da resolução sobre o adiamento da IV Conferência no ano de 2021
devido a crise sanitária e a pandemia em que vivemos. Após a leitura e discussão resolução aprovada.
Quarto ponto de pauta – Discussão da Resolução que aprova a nomeação da nova vice-presidente e da
nova secretaria da mesa diretora, levando em consideração a saída da conselheira Quellen Manske e a saída
da conselheira Cláudia Dorneles, é apresentado o nome da conselheira Palova Santos Balzer, representante
da UNIVILLE para ocupar o lugar de vice-presidente e é apresentado o nome da conselheira Lucieny
Magalhães Machado Pereira, representante da ACE para ocupar o cargo de segunda-secretária. Após a leitura
a resolução é aprovada. Quinto ponto de pauta – Análise e avaliação do evento realizado: "Exposição
Literária alusiva ao dia 8 (oito) de março, dia internacional da mulher”, na Câmara Municipal de Vereadores
de Joinville. A presidente Sra. Simone informa que dia 12 (doze) de abril, conforme tratado com o
cerimonial da CVJ na pessoa da senhora Priscila, encerrar-se-á a exposição. Tendo ficado aberta a exposição
por quase trinta dias. A presidente acrescentou que apesar das restrições de circulação de visitantes em razão
da pandemia, mesmo assim teve impacto positivo para a sociedade. A conselheira Dyorgia comentou que
faltou a participação do conselho nessa ação na Câmara. A presidente Simone agradeceu a participação de
Patrícia Araújo na montagem da exposição e ressaltou que foi perceptível a interação de algumas pessoas
que estavam no local no momento da montagem da exposição. A coordenadora dos Direitos das Mulheres e
Direitos Humanos senhora Deise Gomes sugeriu que a exposição seja encaminhada para o espaço do CEPAT,
tornando a exposição itinerante, a presidente pede o aval de todas as conselheiras, e a sugestão da
coordenadora Deise Gomes é aprovada pelas conselheiras. Comentou-se a possibilidade de veicular no site
da CVJ um relato sobre a exposição itinerante. A presidente Sra. Simone conversará com a servidora Sra.
Priscila da CVJ, quando do retorno da mesma que encontra-se em férias no momento; ou ainda tentará o
contato por WhatsApp pessoal da servidora. Abordou-se rapidamente sobre o Agosto Lilás, a conselheira
Dyorgia sugeriu criar um grupo de trabalho para organizar as ações a tempo e para que tenha mais
participação das integrantes. Sexto ponto de pauta – Agradecimento a voluntária Patrícia Araújo por toda a
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sua dedicação como voluntária do CMDM na montagem da exposição literária. Destaca que a senhora
Patrícia tem sido uma grande parceira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Sétimo ponto de
pauta – Eleger quatro conselheiras para o Fórum de Eleição do CMDM, o mandato das atuais conselheiras
finaliza no mês de novembro de 2021, e para tanto o CMDM precisa realizar os preparativos para o Fórum
de Eleição. Assim, a presidente Sra. Simone faz a leitura da resolução que aprova o Fórum de Eleição para a
composição da nova gestão do CMDM, a ser realizado em novembro de 2021, instituindo a comissão
eleitoral que será composta por quatro conselheiras, sendo elas Simone do Nascimento Silva, Palova Santos
Balzer, Lara Cristina Vaine Tavares Fonseca e Lucieny Magalhães Machado Pereira, referida resolução é
aprovada por todas as conselheiras. Oitavo ponto de pauta – Apresentação dos dados da DPCAMI pelas
conselheiras Selma e Solange, este ponto ficou para outro momento; visto que a conselheira Selma não
conseguiu os dados para a reunião de hoje; mas apresentará oportunamente. Nos informativos, a presidente
Sra. Simone do Nascimento Silva informa do afastamento da secretária executiva Luciane Piai por 15 dias,
ficando para auxiliar o CMDM a servidora Vanessa Cristofolini. Seguindo com os informativos, a
conselheira Dra. Lara explana sobre o Observatório da Mulher criado no Estado de Santa Catarina. Dra. Lara
explana que a Governadora Daniela Reinehr Reinehr assinou no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, o
Termo de Cooperação que viabilizou a criação do Observatório de Violência contra a Mulher em Santa
Catarina (OVM-SC). Destacando que um dos objetivos é promover a convergência de ações entre órgãos
públicos que atendam as vítimas nas áreas de segurança pública, saúde, assistência social e Justiça, incluindo
a Defensoria Pública e o Ministério Público. A ideia é criar um cadastro eletrônico de informações
detalhando sobre os atos de violência, as vítimas, os agressores, etc. ressalta Dra. Lara. A presidente Simone
do Nascimento Silva agradece a Dra. Lara pelas informações; e destaca que logo virá o mês do agosto lilás e
que será unido esforços juntamente com a Rede de Enfrentamento e com a Coordenadoria dos Direitos da
Mulher para a realização de trabalhos. A presidente Sra. Simone destaca ainda a necessidade de dar
continuidade no Planejamento Estratégico, destaca a necessidade de que as comissões do conselho se reúnam
para discutir esse e outros assuntos. Por último a presidente Sra. Simone destaca as atividades da comissão
eleitoral. Devido ao adiantado da hora, a presidente Simone do Nascimento Silva, deu por encerrada a
reunião virtual, lavra 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
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e com a lista de presença anexa.

Documento assinado eletronicamente por Simone do Nascimento Silva, Usuário
Externo, em 09/06/2021, às 11:24, 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 9442416 e o código CRC A337E9FB.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - Conselheiras e Contatos – 2019 / 2021

Lista de Presença – Reunião Ordinária 07/04/2021– às 8h30min- Vídeoconferência – aplicativo Meet  

Nome Segmento       Assinatura

G

O

V

E

R

N

A

M
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N
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A

L

T. Mirele Aparecida Muniz Pereira
Secretaria de Assistência Social

Ausência Justificada

S. Simone do Nascimento Silva Presença virtual

T. Dyorgia Danielly da Rosa Bogo Pereira
Secretaria de Assistência Social

Presença virtual

S. Claudia Dorneles Carvalho Ausência

T. Mariane Selhorts Barbosa Secretaria de Saúde Ausência

S. Mariana Luiza Faria Ausência

T. Andrea Betina Liebl Guedes
Secretaria de Educação

Presença virtual

S. Ilcirene Dias Ausência

T. Bruna Rodrigues
Secretaria de Habitação

Presença virtual

S. Luciana Sabina Ormianin Felippe dos Anjos Ausência 

T. Patricia Jacintho
Secretaria de Cultura e Turismo 

Ausência Justificada

S. Maria A. Bardini de Pieri 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

Ausência

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  

Ausência

T. Eliane Teixeira Borges Rosso
Universidade Católica Joinville 

Ausência Justificada

S.  
Universidade Católica de Joinville

_____

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

Ausência

S. Elizabete Aparecida Gazinski -  Faculdade Anhanguera Ausência

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

Ausência

T - Silvia Maria Coleraus – ACIJ 
Associação de Classe

Presença virtual

S – Daniela Cristina Martins Henschel – ACIJ Ausência

T. Thais Amaro
Casa Vó Joaquina 

Ass. de Mulheres de Etnias e Raças Ausência

S.  Denísia Martins Borba
Casa Vó Joaquina 

Presença virtual

T.Lara Cristina Tavares Fonseca
Ordem dos Advogados do Brasil 

Instit. de Atendim. à Mulher Vitima de Violência Presença virtual

S. Ana Mara Cortez da Silva Wagner
Ordem dos Advogados do Brasil 

Ausência

T. Valdete Daufemback
Centro dos Direitos Humanos 

Entidades de Defesa Direitos da Mulher Presença virtual

S.  Judith Steinbach
Centro dos Direitos Humanos 

Ausência

      Vanessa Cristofolini
       Luciane Piai

Casa dos 
Conselhos

Secretaria Executiva

Presença virtual
Ausência Justificada



Lista de Conselheiras representantes da Região de Joinville no 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher/SC

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

Assinatura

T. Júlia Melim Borges Eleutério Movimento Jovem de

Araquari

Ausente

S. Ana Maria Vavassori Movimento Jovem de

Araquari
Ausente

Lista de Participantes do CMDM

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

Assinatur

Deise Gomes Coordenadora de Políticas
para Mulheres e Direitos

Humanos

Presença virtual

Patrícia K. Hermes de  Araújo Fórum de Mulheres de
Joinville

Presença virtual


