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ATA 21 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MAIO DE 2021

 

Aos doze dias do mês de maio de 2021, das 8h30min às 10h, reúnem-se para a realização da reunião
ordinária de maio, 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/vyo-
wmdh-ist, 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 Dyorgia D. R. B. Pereira, Mariane S. Barbosa, Maria de Fátima Schlickman, Ana
Mara C. S. Wagner, Judith Steinbach, Lilian Mara dos Santos, Lara Cristina Tavares Fonseca, Lucieny M.
M. Pereira, Mariá A. Bardini de Pieri, Vanderlete Pessoa, Silvia M. Coleraus, Luciane Piai, secretária
executiva do CMDM e os participantes Patrícia H. Araújo e Alan Kardec Camargo Nogueira. Justificaram
ausência Mariana Luiza Faria, Eliane T. B. Rosso e Valdete Daufemback. A presidente Sra. Simone do
Nascimento Silva, faz a primeira chamada às 08:30hs, não havendo quórum, aguarda até as 08:45 hs 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 - Capacitação para as conselheiras
sobre a Lei de criação do CMDM, Lei n. 5.133, de 17 de dezembro de 2004, com o Procurador do
Município Dr. Naim Andrade Tannus, a presidente Sra. Simone justifica a ausência do procurador Dr.
Naim, em virtude de agendamento para tomar a vacina do COVID no mesmo dia e horário da reunião.
Segundo ponto - Atas para aprovação, a presidente Sra. Simone pergunta se todas as conselheiras
receberam as atas das reuniões ordinárias dos dias sete de abril e cinco de maio, por e-mail; todas as
conselheiras receberam, pede pela aprovação das atas, e as atas foram aprovadas pelas conselheiras
presentes. Terceiro ponto - Campanhas para o mês de maio, a presidente ressalta duas datas relevantes no
mês de maio, o dia dezoito de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, e o dia vinte e oito de maio - Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher.
Destaca que entre as duas datas o dia 28 de maio, que foi definido no IV Encontro Internacional Mulher e
Saúde que ocorreu em 1984, na Holanda, durante o Tribunal Internacional de Denúncia e Violação dos
Direitos Reprodutivos, ocasião em que a morte materna apareceu com toda a sua magnitude. A partir
dessa data, o tema ganhou maior interesse e no V Encontro Internacional Mulher e Saúde, realizado em
São José da Costa Rica, a Rede de Saúde das Mulheres Latino- americanas e do Caribe - RSMLAC,
propôs que a cada ano, no dia 28 de maio, uma temática nortearia ações políticas que visassem prevenir
mortes maternas evitáveis. A presidente Simone relatou que há material impresso (folders) para ser
distribuído para as UBS e clínicas ginecológicas, porém que não há folders suficientes para distribuição. A
presidente Simone sugere digitalizar e encaminhar o material também virtualmente para instituições. Dra
Lucieny perguntou se é possível compartilhar nas redes sociais e presidente Simone afirma que sim, que a
divulgação do CMDM é importante. Ela perguntou também da possibilidade de fazer pedido de uma arte
específico do CMDM local ao SECOM; a presidente ficou de indagar se a SECOM teria tempo hábil para
elaborar uma arte que fosse possível ser compartilhada por e- mail para determinados endereços



eletrônicos (UBS e Clínicas Ginecologia). Em havendo a possibilidade será encaminhado por e-mail as
conselheiras. Adentrando ao momento da palavra livre, é comentado sobre a falta de servidores para o
CMDM, Luciane Piai, secretária executiva do CMDM disse que está sozinha no CMDM e considera
inviável participar de várias reuniões que a Casa do Conselho realiza devido ao pouco tempo, que fica
ocupada e dividida entre reuniões diversas, da REDE, do CMDM e demais conselhos. Luciane diz que não
tem acesso às tecnologias, pois não tem material multimídia, não tem câmara e microfone no computador,
pedindo para solicitarem este material. A presidente Simone destaca a importância de dois funcionários
para o CMDM, poderia ser: um agente administrativo, um assistente administrativo ou um educador e
mais um técnico de nível superior, que no atual momento é uma secretária executiva. Após deliberações a
presidente Sra. Simone comenta que fará o pedido formal de mais uma pessoa para o CMDM, pois fica
preocupada com o número pequeno de servidores para o conselho; e ainda poderá ser feito um pedido de
material kit multimídia para uso do CMDM. A presidente Sra Simone e a vice-presidente Sra. Palova
Balzer comentam que participaram de reunião com o coordenador Robson e que o mesmo propôs que as
reuniões a partir de junho fosse divulgadas pelo Youtube, a vice-presidente Sra. Palova destaca que é
interessante que a comunidade tenha acesso público. É indagado às conselheiras se aprovam que as
reuniões sejam ao vivo pelo Youtube. A conselheira Judith se opõe, não aprova a reunião ao vivo pelo fato
de achar que as pessoas que não pertencem ao grupo não vão entender os assuntos. A conselheira Dra
Lucieny considera que estas reuniões são específicas para as pessoas do grupo, que pessoas leigas podem
não entender corretamente, concordando com a conselheira Judith e considera que o conteúdo das reuniões
é público através de ata; aos que se interessarem. Informou ainda que apenas poucos órgãos estão
preparados para fazer reuniões abertas. A presidente Sra. Simone comentou que o Conselho Municipal de
Cultura faz as reuniões abertas pelo Youtube e coloca que vai perguntar ao CMPC sobre a experiência do
grupo em realizar pelo canal do Youtube. Disse também que vai trazer esta pauta para a próxima reunião.
A conselheira Dra. Lara Tavares colocou que considera importante pensar sobre o assunto e considera que
esta é uma boa ferramenta para divulgação e repercussão do CMDM e que este é o futuro, que devemos
refletir sobre esta possibilidade mas que o assunto tem de ser refletido, discutido e organizado antes de ser
decidido. A vice-presidente Sra. Palova coloca que tem de ser feito um levantamento sobre como tem
acontecido em outras cidades e que vai conversar com Robson sobre questões legais, que vai se informar
sobre o assunto e trará dados para a próxima reunião. Ana Mara acha que ainda não é o momento, Mariá
Bardini informa que levará o assunto para a conselheira titular. Andrea Betina Guedes não viu problemas
primeiramente mas acredita que precisam ser investigadas as questões legais. A presidente Sra. Simone
comentou que devido ao adiamento da participação do procurador Dr Naim na reunião, a reunião será
mais curta. Finalizando, a presidente Simone comentou ainda sobre o caso de tentativa de feminicídio em
Balneário Camboriú. E, Dra. Lara Tavares citou também o caso do julgamento em Guarapuava, em que o
advogado de defesa utilizou a advogada (estagiária) para demonstrar o caso e como a mulher ainda é
desvalorizada. Ela ressalta que a mulher precisa saber do seu valor, dos seus direitos e proteção. Acredita
que o trabalho das conselheiras tem um papel fundamental na formação e informação dos direitos da
mulher. Diz ainda que a violência contra a mulher independe de classe social. A conselheira Dra Lucieny
completa que o papel como conselheira e como professora é capacitar homens e mulheres na luta contra o
machismo e que o pensamento ainda é retrógrado, machista, e que ainda considera-se que a mulher não é
capaz. É necessário acreditar na autonomia da mulher, contra a exploração e pensamento de que a mulher
pode ser sobrecarregada. Vencido os pontos de pauta a presidente deu por encerrada a reunião
extraordinária virtual, lavra a presente ata, com contribuições/ apontamentos da voluntária Sra. Patrícia
Araújo, 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. A reunião se encerra mas as conselheiras
permanecem on Line para conversar sobre o planejamento estratégico com as integrantes da comissão de
legislação do CMDM.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - Conselheiras e Contatos – 2019 / 2021

Lista de Presença – Reunião Extraordinária 12/05/2021– às 8h30min- Vídeoconferência – aplicativo Meet  

Nome Segmento       Assinatura

G

O

V

E

R

N

A

M

E

N

T

A

L

T. Mirele Aparecida Muniz Pereira
Secretaria de Assistência Social

Ausente

S. Simone do Nascimento Silva Presença virtual

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

Presença virtual

S. Lilian Mara dos Santos Presença virtual

T. Mariane Selhorts Barbosa Secretaria de Saúde Presença virtual

S. Mariana Luiza Faria Justifica ausência

T. Andrea Betina Liebl Guedes
Secretaria de Educação

Ausente

S. Ilcirene Dias Ausente

T. Bruna Rodrigues
Secretaria de Habitação

Ausente

S. Luciana Sabina Ormianin Felippe dos Anjos Ausente

T. Rozane de Oliveira Campos
Secretaria de Cultura e Turismo 

Ausente

S. Mariá A. Bardini de Pieri Presença virtutal

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

Ausente

S.  Solange Marceli Hartmann Ausente
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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 

Justifica ausência

S.  
Universidade Católica de Joinville

_____

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

Ausente

S. Elizabete Aparecida Gazinski -  Faculdade Anhanguera Ausente

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

Presença virtual

S – Daniela Cristina Martins Henschel – ACIJ Ausente

T. Thais Amaro
Casa Vó Joaquina 

Ass. de Mulheres de Etnias e Raças Ausente

S.  Denísia Martins Borba
Casa Vó Joaquina 

Ausente

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 

Presença virtual

T. Valdete Daufemback
Centro dos Direitos Humanos 

Entidades de Defesa Direitos da Mulher Justifica ausência

S.  Judith Steinbach
Centro dos Direitos Humanos 

Presença virtual

      Luciane Piai    Casa dos 
Conselhos

Secretaria Executiva
Presença virtual



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 Instituto Movimento

Jovem de Araquari

Ausente

S. Ana Maria Vavassori Instituto Movimento

Jovem de Araquari
Ausente

Lista de Participantes do CMDM

NOME ENTIDADE QUE

REPRESENTA

Assinatur

Patrícia  Hermes Araújo Fórum de Mulheres de
Joinville

Presença virtual

Allan Kardec Camargo Nogueira Assessor do Dep. Fed.
Rodrigo Coelho

Presença virtual


