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ATA SEI

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

 
ATA 24/2021 – REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021

 
Aos quatro dias do mês de agosto de 2021, das 8h30min às 11h30min, 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 do
aplicativo google meet (1:00 hora de uso) é necessário ser gerado três links para a reunião, sendo eles:
https://  meet.google.com/itg-eoyx- bde; https://meet.google.com/sqx-acyz-khs; https://
meet.google.com/tua-wwtb- uzy; 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 V. T. Fonseca, Valdete
Daufemback, Mariana Faria Bergemann, Mariane Barbosa, Lilian Mara dos Santos, Dyorgia Bogo Pereira,
Andrea Betina Guedes, Maria de Fátima Schlickmann, Elaine Teixeira Borges Rosso, Denísia Martins
Borba, Judith Steinbach, Vanderelete Pessôa, Mariá A. Bardini de Pieri, Vanessa Brusamarello, Daniela C.
M. Henschel, a voluntária  Sra. Patrícia Araújo; a secretária executiva Sra. Luciane Piai; a coordenadora
dos Direitos da Mulher Sra. Deise Gomes, a participante Kátia Lourenço e as convidadas: Edenice Fraga,
escritora, policial, tenente-coronel da Polícia Militar e autora de diversos livros, destaque para o
lançamento de seu livro “Mulheres da Lua”, que pode ser encontrado em Florianópolis na
livraria Africanidade e na Editora Cruz e Sousa, ou pela internet, e as convidadas do Grupo Mulheres do
Brasil, núcleo de Joinville, as senhoras: Caroline Evelyn Sommerfeld e Viviane  Brammer. Justifica a
ausência: Bruna Rodrigues. 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: ”Agosto Lilás”, participação  da Escritora Edenice
Fraga de Florianópolis - Fala sobre a mulher através de  seus  poemas.  Em  sua apresentação destaca que
lançou seu novo livro "Mulheres da Lua" na Feira do Livro no Peru. Edenice apresenta dois poemas:
“Ninguém mata por amor”(Fala de uma mulher) e Alma em pranto; os dois poemas apresentam o olhar
literário em prol da mulher. Segundo ponto: Leitura da ata da reunião do mês de julho, após a leitura da ata
da reunião ordinária de 07/07/2021; pela voluntária Sra. Patrícia Araújo, e após a correção da data
constante do calendário do Fórum de eleições a referida ata é aprovada por todas as presentes, com uma
abstenção da conselheira Valdete. A conselheira Valdete inferiu que as últimas atas de reuniões são
enviadas às conselheiras  geralmente à noite do dia que antecedem às reuniões, por isso fica difícil a
aprovação pela necessidade de uma leitura mais demorada para fazer associações com atas anteriores.
Valdete sugere que a ata seja aprovada na próxima reunião do Conselho. Simone alega que a ata precisa
ser aprovada no dia. Luciane afirmou que a ata pode ser deixada para aprovar na próxima reunião. Como a
ata foi para a aprovação, Valdete se absteve da votação.  Terceiro  ponto:  Participação  das
 senhoras Caroline  Evelyn  Sommerfeld  e  Viviane Brammer apresentando o Grupo Mulheres do Brasil,
destaque para o  núcleo  de  Joinville,  todavia  explanam sobre  a  atuação  do  Grupo  na  nível  nacional
e internacional. Destacam as diversas ações que o referido grupo realizou, buscando parceiros da
iniciativa privada para realizarem diversas ações. Destacou a parceria que esta para se concretizar com o
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Centro POP no que tange ao auxílio para as pessoas em situação de rua, mulheres  em situação de rua e em
vulnerabilidade social. Destacam os projetos “Vacinação”,  “Criança  em  foco”  voltado  a
 primeira infância; o projeto: “Polvo do Amor” - com o Instituto de Olhos de Joinville; e por último
relatam que após a reunião com a Presidente do CMDM, onde fora apresentado as ações do CMDM, nasce
uma proposta de parceria para com o CMDM, no sentido de auxiliar as campanhas que o CMDM
desenvolve. Ante a legislação estadual que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos comerciais divulgarem a placa do disque 180, surge a possibilidade de
parceria, juntamente  com  um  faculdade  da  cidade,  para  levar  esta  informação  aos proprietários dos
estabelecimentos através dos alunos da faculdade. Tratativas em andamento. Outros projetos/parcerias
poderão surgir como a implantação do calendário das cores, onde em cada mês específico é determinado
uma cor para representar tal ação. As senhoras Carolina e Viviane ficam a disposição para retornarem em
nova reunião do CMDM. Na sequência, a senhora Lilian do CRAS, falou da importância de divulgar o
disque denúncia, também em salões de beleza, onde as mulheres encontram espaço feminino de
privacidade e interação com as profissionais de beleza, sendo assim um possível canal de comunicação e
denúncia. Quarto ponto: Aprovação por meio de RESOLUÇÃO dos valores para a LDO 2022. A
presidente Sra. Simone apresenta os valores que compõem a LDO para o ano de 2022, sendo o valor de R$
108.000,00 (cento e oito mil reais); destaca que após conversar com o servidor Dênio e também com a
Gerente Tatiana da Gerência Financeira da SAS, foi informado que não há a  possibilidade  de  ampliação
 desse  valor;  que  somente  no próximo ano, depois da LDO e LOA lançados poderá haver a
possibilidade de suplementações orçamentárias. É indagado se todas as conselheiras aprovam a  Lei  de
 Diretrizes  Orçamentárias  com  o  referido  valor  apresentado;  não havendo manifestação em contrário a
LDO é aprovada por unanimidade. Quinto ponto: Alteração da RESOLUÇÃO n. 4/2021 que nomeia a
Comissão do Fórum de Eleitoral, visto que a resolução inicialmente foi aprovada apenas com
quatro membros, sendo três membros da sociedade civil e um membro governamental, sendo este membro
governamental a presidente do CMDM; se faz necessária a inclusão de mais três membros da área
governamental para que a Comissão Eleitoral se torne paritária, ainda que o regimento interno do CMDM
em seus artigos 24, 25 e 26 não mencione esta condição. Feito oconvite a três conselheiras  da  sociedade
 civil  previamente;  e  feito  o  convite nesta  reunião para outras conselheiras integrarem a comissão;
passam a fazer da Comissão Eleitoral as conselheiras: Maria Aparecida Bardini De Pieri, Maria de Fátima
 Schlickmann  e  Mariana  Luíza  Faria.  Sexto  ponto:  Moção  de ALERTA a Sociedade Civil, para que
busque auxílio nos CRAS e CREAS sempre que houver risco de vida buscando auxílio no fortalecimento
de vínculos com a família para amparo. Destaque aos dois últimos crimes praticados contra mulher no
município de Joinville. "Homem mata esposa a tiros no bairro Itinga, divisa Jlle/Araquari - dia 30 de julho
de 2021, vítima mulher 55 anos. E, "Polícia vai investigar caso de mulher encontrada morta em Joinville,
seu filho de 2 anos foi encontrado sozinho na rua. Corpo da vítima estava no apartamento da própria, com
ferimentos de faca. O menino foi encontrado um dia antes no bairro Paranaguamirim, vítima tinha 25
anos”. Adentrando aos INFORMATIVOS do mês, destaca-se: a) Retorno referente as reuniões dos dias
13/07 e 14/07 com a Vice-prefeita Rejane Gambin e com o Prefeito Adriano Silva sobre  a campanha para
o mês do Agosto lilás - lives, propaganda na tv, rádio e  arte para  outdoors.  Destacou-se  que  a  reunião
 foi  muito  boa  e  produtiva,  fora apresentado as reivindicações do CMDM e da REDE, fora pedido
auxilio para a campanha agosto lilás, para o diagnóstico da realidade da mulher em situação de violência
doméstica e familiar em Joinville, e para o projeto Casa da Mulher Brasileira. b) Ofício resposta a CVJ
sobre o projeto de lei, foi enviado em 03/08/2021, sobre acolher mulheres em hotéis da cidade, com
parecer da comissão de legislação. c) Ofício solicitando novo encaminhamento a PGM para alteração da
Lei do CMDM, será enviado em 6/08/2021. d) Retorno da Sessão Ordinária da Câmara Mirim realizado
no dia 26/07/2021 com a participação da presidente e da vice-presidente do CMDM. Destaca-se que
a Sessão Ordinária foi muito positiva. Ver os adolescentes se enganando nas políticas  públicas para
assegurar os direitos das mulheres foi importante. Os vereadores mirins apresentaram um projeto de lei
que institui o "Mapa das Violências contra Mulher em Joinville". Foi apresentado e entregue para
cada vereador mirim e para cada convidado a Lei Maria da Penha em miúdos - em parceria com o Senado
Federal - apresentam com auxílio da escritora Madu Macedo a lei Maria da Penha em quadrinhos. e)
Lançamento do Edital para novas eleições do  CMDM será realizado no dia 04/08/2021. f) Cartilha
de orientação à prevenção de violência contra as mulheres foi elaborada por um grupo que integram à rede
de enfrentamento à violência contra a mulher, é enviada para a Secretaria de  Comunicação para a
diagramação. Referida cartilha não passou pelo Conselho  Municipal dos Direitos da Mulher,
este conteúdo que esta posto na cartilha poderia ter sido apresentando ao CMDM para contribuições, ou
mesmo para  simples  conhecimento,  no  entanto  não recebemos. A cartilha será disponibilizada na
página da prefeitura em um link específico, e assim que  recebido este link será informado a todas
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as conselheiras. g) Participação da Presidente Simone e da Conselheira Valdete na reunião do dia
02/08/2021 - da Comissão de Legislação da Câmara de Vereadores de Joinville, sobre o projeto de Lei
113/2021, do vereador Sidney Sabel - ementa: Autoriza todas as Unidade de Saúde do Município a
realizarem o exame corpo de delito em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência e dá outras
providências. O projeto em questão foi rejeitado pela Comissão de Legislação e Justiça da Câmara de
Vereadores por conter vício de origem e outras implicações legais. Ainda nos  informativos, a
secretária executiva relata sobre uma denúncia recebida em  18/07/2021, na qual um homem agride
violentamente a namorada. A denúncia  foi encaminhada à Presidência e esta respondeu à vítima. Luciane
sugere, por se tratar de um agressor em potencial, o envio de um ofício à DPCAMI, pois trata-se de
um crime, a fim de evitar maiores danos a outras vítimas mulheres. Sugestão aceita pelas conselheiras e
deliberado para as devidas providências. 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 a lista de presença anexa.

Documento assinado eletronicamente por Simone do Nascimento Silva, Usuário
Externo, em 07/10/2021, às 11:09, 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 0010688444 e o código CRC 4E873CE0.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - Conselh eiras e Contatos – 2019 / 2021

Lista de Presença – Reunião Ordinária 04/08/2021– à s 8h30min- Vídeoconferência – aplicativo Meet   

Nome Segmento       Assinatura

G
O
V
E
R
N
A
M
E
N
T
A
L

T.   
Secretaria de Assistência Social

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

Ausente

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

Ausente

S.  Maria Angela Nolli
Associação Catarinense de Ensino  

Ausente

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. Daniela Cristina Martins Henschel – ACIJ 
Associação de Classe

Presença virtual

S. Eneida Beckert– ACIJ Ausente

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 

Ausente

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

Deise Gomes SAS Presença virtual

Edenice Fraga Escritora Presença virtual

Kátia Lourenço --- Presença virtual

Viviane Brammer Grupo Mulheres do Brasil Presença virtual

Caroline Evelyn Sommerfeld Grupo Mulheres do Brasil Presença virtual

Patrícia Hermes Araújo ---- Presença virtual


