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ATA SEI

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

ATA 23 – REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DE 2021

 

Aos sete dias do mês de julho de 2021, das 8h30min às 11h30 min, reúnem-se para a realização da reunião
ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, gestão 2019-2021, de forma virtual, via
videoconferência agendada, por meio do aplicativo Google Meet, e devido a limitação de horário, três
links são gerados, sendo eles: https:// meet.google.com/ktt-gbfj-bzj, https://meet.google.com/yhw-ihpa-btn
e https:// meet.google.co,/qcn-csei-obw; 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 Dra. Lara Cristina Fonseca, Valdete
Daufemback, Vanderlete Pessoa, Dyorgia Bogo Pereira, Andrea Betina Guedes, Eliane Teixeira Borges
Rosso, Judith Steinbach, Lilian Mara Santos, Maria de Fátima Schlickmann, Mariana Faria Bergemann,
Mariane S. Barbosa, Mariá Bardini de Pieri, Selma Carolina Souza, Daniela Henschel, Denísia Martins
Borba, Vanessa Brusamarello, Maria Angela Nolli, Silvia Coleraus, Ana Mara Cortez da Silva Wagner, a
voluntária Sra. Patrícia Araújo; a secretária executiva Sra. Luciane Piai; a participante Juliana Patrícia
Tavares e os convidados: Ronaldo Espíndula, Marcelo  de Mello e Helga Tytlik. Justifica as conselheiras:
Bruna Rodrigues e Lucieny Pereira . A presidente Sra. Simone do Nascimento Silva, faz a primeira
chamada às 08:30hs, não havendo quorum, aguarda até as 08:35 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: Aprovação da ata da reunião ordinária de 2/06/2021 - leitura
realizada pela voluntária do CMDM Sra. Patrícia Araújo, após a leitura a presidente Sra. Simone indaga se
há alguma manifestação, e a secretária executiva Luciane Piai lembra de acrescentar que as conselheiras
concordaram em manter o caráter deliberativo do conselho, na minuto do projeto de lei que altera a lei de
criação do CMDM; acréscimo feito; a presidente indaga pela aprovação da ata, todas as conselheiras
presentes aprovam. Segundo ponto: Feedback referente as reuniões do CMDM, serem transmitidas no
canal do Youtube, com interpretação em libras. A Casa de dos Conselhos oferece este serviço para todos
os conselhos da SAS, a Presidente passa a palavra a Vice-presidente Sra. Palova A vice-presidente Sra.
Palova trouxe a questão da transmissão das reuniões pelo Youtube com interpretação em libras. Ela fez
uma pesquisa pelos conselhos e segundo ela, seis conselhos preferem não fazer a transmissão e
consideram que a ata tem o poder formal de comunicação. Outros conselhos fazem a transmissão pelo
Youtube e não vêem problema. Sra. Valdete tem a opinião de que a ferramenta é um importante meio de
inclusão e comunicação. Sra. Simone comenta que o assunto fica aberto para ser discutido e definido.
Terceiro ponto: Leitura e análise/discussão da Portaria GM/MS N. 78, de Janeiro de 2021 - que trata sobre
as diretrizes para a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais; e
a Portaria GM/MS N. 1.077, de 26 de maio de 2021. A primeira secretária e conselheira do CMDM, Dra.
Lara A seguir Dra Lara Cristina fala sobre a Portaria 78/2021, que trata sobre as diretrizes para a
comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais. Dra. Lara colocou
que há outros profissionais da saúde que precisam ser orientados quanto aos casos de violência contra a
mulher e à criança, como exemplo cita o caso do serviço odontológico. Comentou que é necessário mais
conscientização, mais ação, mais humanização e informação na prática. Para que as denúncias ocorram na
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prática. Sugeriu capacitação dos profissionais, campanhas e mais orientações. A presidente Sra. Simone
sugere reunião ou que envie um ofício à secretaria da saúde para saber como está o encaminhamento da
portaria e sugere que seja encaminhado também  para a secretaria da educação. Quarto ponto: Resposta ao
Ofício nº 9685/2021/CVJ, de 9/06/2021, ref. Projeto de Lei Ordinária nº 39/2020 (ACOLHIMENTO DE
MULHERES EM HOTÉIS/ DIVULGAÇÃO DO DISQUE 180 e outros), ofício discutido na Comissão de
Legislação, Planejamento e Orçamento; apresentado a plenária, a Presidente Sra. Simone informa que em
Joinville existe a Casa Abrigo Viva Rosa, que acolhe até 24mulheres com seus filhos, caso haja essa
demanda. A comissão de legislação do Conselho não é favorável e não aprova o projeto como ele está
proposto. Quanto ao disque 180 mencionado no projeto, a comissão é favorável a necessidade de
divulgação; o conselho acompanha a comissão. A conselheira Dyorgia comenta que em 2020 a secretaria
já havia se posicionado contrariamente a este projeto de lei de acolhimento de mulheres em hotéis. A Sra.
Dyorgia comenta também que as unidades de saúde estão sobrecarregadas pela pandemia, mas ressalta que
as questões de violência contra a mulher não podem ser ignoradas. Sugere convidar a diretora da atenção
primária da saúde (Sra. Simone de Oliveira) para a próxima reunião, com a ideia de orientar funcionárias
(enfermeiras), que fazem o atendimento, que acolham as mulheres, conversem e façam um atendimento de
acolhida. Na sequencia a presidente Sra. Simone comunica a saída e exoneração da conselheira Mirelle do
cargo de Coordenadora da Casa Abrigo Viva Rosa e também sua saída do Conselho. Quinto ponto:
Campanha Agosto Lilás, a Presidente Sra. Simone apresenta as ações a serem desenvolvidas no mês de
agosto de 2021, sendo elas: a) Luzes Lilás; b) Laços Lilás; c) Outdoors; d) Lives; e) Reunião agendada
com a Vice- Prefeita, Sra. Rejane Gambin, dia 13/07/2021, às 10h, participam alguns membros da
Comissão Agosto Lilás da Rede de Enfrentamento. Na reunião que esta agendada, além da campanha
Agosto Lilás, será solicitado ao Prefeito e a Vice-prefeita o cumprimento de duas leis, a lei municipal
sobre campanhas em prol do Direito das Mulheres; e a lei estadual sobre a divulgação do disque 180;
sobre a necessidade de suplementação orçamentária para realizar pagamento e contratação de empresa que
possa realizar o Diagnóstico da Social da Realidade da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar em Joinville; e ainda para pedir pela implantação da Casa da Mulher em Joinville. A presidente
Sra. Simone colocou que o tema da Campanha será Mais Amor e Menos Ódio em consonância com a
Rede de Enfrentamento. A Sra. Simone solicitou à ACIJ, através da conselheira Daniele Henshel que a
fachada seja iluminada no mês de agosto. Outro fato, apresentado é a ideia e conceito do laço lilás, de
instruir as pessoas sobre este ato; uma possibilidade através da ACE. Ainda tratando da campanha
“Agosto Lilás”, quantos aos outdoors para Campanha, a conselheira Dyorgia informou que fez três
orçamentos, tendo obtido valores em torno de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 800,00 (oitocentos reais),
uma empresa faz um valor de 500 caso sejam contratados cinco outdoors; ressaltou que conversou com a
Diretora Executiva Marina da SECON, e a mesma informou que a Prefeitura fará uma campanha do
agosto lilás. Por último a conselheira Dyorgia informou sobre as lives, que serão quatro lives, todas às
quartas- feiras das 19:30h às 20:30 h, na página do Facebook da REDE. Nos dias 04, 11, 18 e 25 de agosto
de 2021. A presidente Sra. Simone comunica inversão da pauta antecipando o sétimo ponto de pauta:
Intersetorialidade – Ações/visão da Secretaria de Cultura de Joinville. Apresente o Coordenador Ronaldo
Espíndula e o coordenador Marcelo  Mello; o Coordenador Marcelo Mello informa que também está
presente a coordenadora Helga Titlik, após os cumprimentos o Sr. Ronaldo agradece ao conselho e a
presidente do conselho por proporcionarem esse espaço para a Secretaria de Cultura e Turismo, para essa
integração, fala sobre a importância da intersetorialidade e passa a palavra ao coordenador Marcelo Melo,
o coordenador Marcelo informa que a SECULT possui sua Gerência de Cultura e três novas coordenações,
sendo elas a coordenação de Economia Criativa, a coordenação de ações culturais e a coordenação de
políticas culturais. A coordenadora Helga faz uma breve explanação sobre a coordenação de economia
criativa e como pode se dar uma parceria nesse campo. É destacado a ampliação do conceito de cultura.
Adentrando ao sexto ponto, a Presidente Sra. Simone aborda a questão do Fórum de Eleição do CMDM, e
faz a apresentação do cronograma do Fórum de eleição, informa que a Comissão Eleitoral se reuniu
virtualmente e por WhatsApp (conselheiras Sra. Simone, Sra. Palova, Sra. Lara e Sra. Lucieny) e
deliberaram pelo cronograma apresentado; conforme segue: DO CALENDÁRIO - ELEIÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL para a gestão 2021 a 2023: • 02/08/2021 a 31/08/2021– inscrição de entidades para
formação do Fórum Eletivo (período de recebimento dos documentos de habilitação em um envelope
lacrado e identificado); • 01/09/2021 a 03/09/2021 – análise da documentação das entidades pela comissão
eleitoral; • 06/09/2019 – divulgação e publicação da lista das entidades que preencheram os requisitos
desse edital (01/2021) para a candidatura as vagas do CMDM, das entidades habilitadas que formarão o
Fórum Eletivo; • 06/09/2021 a 10/09/2021 – prazo para recursos em caso de indeferimento da candidatura;
• 15/09/2021 – análise, parecer final da Comissão Eleitoral sobre o (s) recurso (s) e publicação do
resultado definitivo em 16/09/2021, na página do CMDM, no site do Município de Joinville; • 20/09/2021
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– Fórum Eletivo das entidades, no caso de haver número de entidades habilitadas maior do que oito, no
horário 10h, na Casa de Apoio aos Conselhos, situada à Rua Afonso Penna, nº 840, bairro Bucarein,
Joinville – SC. • 27/09/2021 – Publicação dos nomes das entidades representantes da sociedade civil
eleitas para o mandato 2021-2023, Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville. Após a leitura do
cronograma, a presidente pede pela aprovação do cronograma; cronograma aprovado. Oitavo ponto:
Recomendação n. 01 de 2021 - Recomendação n. 01 de 2021 - que dispões sobre a inserção de dados no
cadastro do SINAN por servidores da Assistência Social. A presidente Sra. Simone destaca que levou ao
conhecimento das servidoras que integram a comissão do Protocolo Aconchegar, a referida recomendação;
informa ainda que participou da reunião da comissão Aconchegar; e que após a discussão em reunião aos
servidoras concordaram com a referida recomendação; pedindo para aguardar um tempo aproximado de
trinta dias para deliberarmos sobre a moção de apoio que o CMDM também apresentou a minuta,
versando sobre a implantação de um sistema de informática. Na sequencia a Presidente pede pela
aprovação de todas as conselheiras quando a recomendação. Recomendação aprovada. Nono ponto:
Campanha de Inverno - Campanha “Mais amor e mais calor”- arrecadação de cobertores para doação as
casas e lares que trabalham com o Acolhimento de Mulheres que sofreram alguma forma de violação de
direitos. Pede aprovação das conselheiras para esta campanha; campanha aprovada por todas as
conselheiras presentes. Informa que irá solicitar uma arte para a SECOM. Finalizado os itens da pauta, e
passando aos informativos gerais: a) Exposição Itinerante de Frases Literárias do CMDM - na Faculdade
Guilherme Guimbala – ACE , durante o mês de julho. A presidente informa que foi firmada a parceria
com a ACE/FGG, e que a exposição foi montada e ficará por trinta dias em exposição; Passa a palavra a
Dra. Angela Nolli que complementa informando que a Faculdade Guilherme Guimbala foi a primeira
instituição de ensino superior a apoiar a causa das mulheres recebendo a exposição itinerante de frases
literárias , levando a publicidade aos alunos, funcionários e docentes da FGG; que a exposição foi recebida
e instalada pela professora e conselheira Dra. Lucieny, pelo gestor do curso de Direito Prof. André Rieper
e pela secretaria Viviane; e também que a FGG irá apoiar o Agosto Lilás e que seria necessário formalizar
por meio de ofício. Na sequencia existe a possibilidade da exposição seguir para a UNIVILLE. b) Retorno
de como foi a reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos - CVJ, realizada dia 9/06/2021- 14h.
(Lei Municipal sobre campanhas educativas e Lei estadual sobre divulgação do disque 180). c) Proposta
de LDO para o ano de 2022 – para a Comissão de Legislação, Planejamento e Orçamento – para análise e
parecer. d) Minuta da Alteração da Lei do CMDM – retornou do Gabinete em 06 de abril de 2021. Segue
para a comissão dar o seu parecer final até o final do mês de julho de 2021. No momento da palavra livre a
conselheira Dyorgia Bogo retoma o informativo quanto a participação na reunião da Câmara de
Vereadores, e pontua que a DPCAMI conforme relato da delegada precisa de maior efetivo. E neste
sentido o CMDM poderia auxiliar solicitando ao Município e ao Estado tal demanda. A presidente Simone
informa que o conselho poderá encaminhar um ofício ou uma recomendação neste sentido. Vencida a
pauta de reunião, a presidente deu por encerrada a reunião ordinária virtual, lavra a presente ata, com
contribuições/ apontamentos da voluntária Sra. Patrícia Araújo, na sequencia referida ata será enviada por
WhatsApp e por e-mail as conselheiras, para aprovação na próxima reunião virtual, devendo na sequencia
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 29/09/2021, às 11:13, 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 0010586604 e o código CRC 335C0F05.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - Conselh eiras e Contatos – 2019 / 2021

Lista de Presença – Reunião Ordinária 07/07/2021– à s 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 Presença virtual

T. Andrea Betina Liebl Guedes
Secretaria de Educação

Presença virtual

S. Ilcirene Dias Ausente

T. Bruna Rodrigues
Secretaria de Habitação

Justifica ausência

S. Luciana Sabina Ormianin Felippe dos Anjos Ausente

T.  Mariá A. Bardini de Pieri
Secretaria de Cultura e Turismo 

Presença virtual

S. Camila Roncelli Soter Correa de Mello Ausente

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 Ausente

N
Ã
O
  
G
O
V
E
R
N
A
M
E
N
T
A
L

T. Lucieny Magalhães Machado Pereira
Associação Catarinense de Ensino  

Entid. de Assist. Social que Prestam
Atendimento à Mulher

Justifica ausência

S.  Maria Angela Nolli
Associação Catarinense de Ensino  

Presença virtual

T. Eliane Teixeira Borges Rosso
Universidade Católica Joinville 

Presença virtual

S.  
Universidade Católica de Joinville

_____

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

Presença virtual

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 Presença virtual

T. Thais Amaro
Casa Vó Joaquina 

Ass. de Mulheres de Etnias e Raças Ausente

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 

Presença virtual

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    Casa dos 
Conselhos

Secretaria Executiva
Presença virtual



Lista de Conselheiras representantes da Região de J oinville 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

Assinatu

Patrícia Hermes Araújo ----- Presença virtual

Juliane Patrícia Tavares Movimento Jovem de

Araquari

Presença virtual

Ronaldo Espíndula SECULT Presença virtual

Marcelo de Mello SECULT Presença virtual

Helga Tytlik SECULT Presença virtual


