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ATA SEI

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

 
ATA 01 – REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 GESTÃO 2021/2023.

 
Ao primeiro dia do mês de dezembro, às 8h45min, reúnem-se para a realização da reunião ordinária de dezembro, do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, gestão 2021-2023, de forma presencial, no auditório 1 da Unidade de
Apoio aos conselhos, situada na rua Afonso Pena, n. 840, as seguintes  conselheiras: Ana Carolina Lopes Olsen, Ana
Mara Cortez da Silva Wagner, Arselle de Andrade da Fontoura, Dyorgia Danielly da Rosa Bogo Pereira, Janaina
Pravato Vicente Banin, Karla Alessandra Cidral, Lilian Mara dos Santos, Maria Volpato Kropiwiec, Palova Santos
Balzer, Rosália Vieira,Valdete Daufemback. Justificaram a ausência as conselheiras:Camila Roncelli Soter Corrêa de
Mello, Helena Schiescler Cardoso, Jéssica santiago Munaretto, Maria Marlene Ritzmann, Patricia da Silva Caetano,
Rosane Borba Paul, Sabrina Luana Pereira, Thais Amaro, Vanessa Brusamarello, Waldenia de Souza Silva, Lucieny
Magalhães Machado Pereira e a Assessora Técnica Vanessa Cristofolini. A Assessoria Técnica deu as boas vindas às
conselheiras e solicitou que no primeiro momento fosse dada a palavra a Sra. Carolina, representante do grupo
Mulheres do Brasil, com a finalidade de realizar o convite para a caminhada pelo fim da violência contra as mulheres e
meninas, a concentração ocorrerá no dia 5 de dezembro, às 9h, no Zoobotânico e posteriormente será realizada a
subida ao mirante. A plenária agradece a informação dando continuidade aos trabalhos. Organizasse então o processo
de eleição da mesa diretora, a conselheira Valdete solicita orientação acerca da sucessão por representante da sociedade
civil ou representante governamental. Esta recebe orientação através da assessoria técnica e das demais conselheiras,
que apresentam a alteração realizada na Lei que institui o CMDM e que nesta esta previsto a troca de gestão no período
de 1 ano no decorrer do mandato. Realizados os devidos esclarecimentos e a plenária estando de acordo, ficaram
eleitas para compor a mesa diretora: Presidente – Palova Santos Balzer, Vice-presidente – Dyorgia Danielly da Rosa
Bogo Pereira, Primeira-secretária – Ana Mara Cortez da Silva Wagner e a Segunda-secretária - Arselle de Andrade da
Fontoura. A palavra foi passada para a atual presidente que cumprimenta a todos, agradece a oportunidade de fazer
parte deste novo desafio, faz os cumprimentos também a mesa diretora  adentrando então  ao 1º item da pauta: 
Realizada a leitura da pauta e questionado se haviam novos pontos a tratar, sem considerações dos presentes deu-se a
aprovação da Pauta. 2º item de pauta: A Presidente cumprimentou também a coordenadora de Políticas para as
Mulheres e Direitos Humanos, Sra. Deise Gomes, passando a palavra a mesma que deu as boas vindas as presentes,
parabenizou as conselheiras pelo desafio assumido e ressaltou a importância do Conselho. Reforçou a importância da
parceria com o CMDM e finalizou colocando ela e a equipe à disposição para trabalhos com o CMDM. Em seguida foi
passada a palavra ao coordenador da Unidade de Apoio aos Conselhos Robson Duvoisin, que deu as boas vindas as
presentes, afirma que prefere o nome coordenador da equipe da unidade de apoio aos conselhos, relata que seu trabalho
está voltado para a qualificação técnica das assessorias técnicas, informa que está na iminência da chegada de um
agente administrativo para auxiliar na parte administrativa do conselho, o que está previsto para ocorrer provavelmente
no início do ano, viabilizando que o técnico possa realizar de fato suas atribuições trazendo orientação técnica, boas
práticas, atuando de forma provocativa, o que não impede que os conselheiros realizem esse trabalho, e declara votos
de boa sorte a nova gestão e aos anteriores que permanecem  3º item da pauta: Leitura e aprovação da Ata da reunião
de novembro. Sem manifestações do grupo Ata aprovada. 4º item da pauta:  Aprovação do calendário de reuniões de
2022. A conselheira Ana Carolina pontua a dificuldade em participar nestas datas e que não medirá esforços para que
se mantenha, mas questionou a possibilidade de alteração. A Conselheira representante da educação também pontuou
algumas dificuldades em razão de se tratar da primeira semana do mês. Acordado que a próxima reunião seria feita
ainda na primeira quarta feira do mês do dia 02/02/2022, às 8h30min no auditório 1 da casa dos conselhos  e que a
assessoria técnica produzirá um formulário no google para tentarem identificar a melhor data para participação
inclusive com possibilidade de  alteração de horário. Considerando as demandas do conselho, a assessoria técnica
sugeriu reunião em janeiro, ficando acordado em plenária para o dia 19/01/2022, às 10h, através de vídeo conferência.
5º item da pauta: Composição das Comissões de estudo: foram repassadas as comissões de trabalho do CMDM para a
formação de equipes de trabalho, algumas conselheiras ficaram em dúvida sobre qual seria o seu papel nestas



28/03/2022 SEI/PMJ - 0012383401 - Ata

file:///C:/Users/u50331/Desktop/Ata_0012383401.html 2/2

comissões, foi realizada breve explicação. A conselheira Valdete sugeriu que em razão do número significativo de
pessoas faltando fosse definido na próxima reunião. Assessoria técnica encaminhará formulário com informações
sobre os grupos de trabalho para que as pessoas se inscrevam. 6º item da pauta: Campanha de Arrecadação para o
Natal: Presidente pontua que foi iniciada a conversa sobre a campanha de natal e entrega de kits de higiene, o ponto de
coleta será na unidade de apoio aos conselhos e a assessoria técnica auxiliará com a construção da arte para ser
encaminhada por whatsapp. O prazo de entrega será até o dia 13/12/2021 e será direcionado para as mulheres
acompanhadas pela Rede Catariana. A conselheira Ana Carolina, sugeriu a mobilização de farmácias, o que foi
entendido como uma excelente estratégia, mas com pouco prazo para execução, ficou então acordado que cada
conselheira mobilize sua rede de parceiros e familiares. 7º item da pauta: 8. Ofícios Recebidos/ Enviados: 8.1 -
Recebidos: Retorno na secretaria de Educação sobre a utilização da cartilha Lei Maria da Penha. Realizada a  leitura do
ofício para todas as conselheiras, sem manifestações a presidente relata que o pedido foi contemplado. 8.1 - Recebidos:
nada a declarar. 9. Orientações Gerais: A presidente passa a palavra para a assessoria técnica que solicita reunião com a
mesa diretora. Aproveita também para informar sobre ofícios que não obtivemos retorno ainda. Como o encaminhado
para a SAMA - sobre a vaga de Assistente Social, que a Secretaria de Meio Ambiente encaminhou para que a resposta
fosse realizada pela Secretária de Assistência Social. Em relação a solicitação de reunião com o MPSC, foi informado
que o promotor ainda não se manifestou. Novamente o assunto foi tratado, em razão da relevância do caso, novamente
pontuada a necessidade de cuidado na manifestação do CMDM, A conselheira Ana sugeriu que fosse realizado ofício
questionando a celeridade nas tratativas bem como a visibilidade sobre o caso, cobrando do poder público ações para
resolução da demanda. A Conselheira Lilian relata sobre as fragilidades nas contratações de profissionais da prefeitura,
em razão da não exigência de teste psicotécnico. Ana reforça que os processos são falhos.  Dyorgia relata que a rede de
enfrentamento também está tratando a temática, e que uma parceira da rede ficou de assessorar a situação construindo
documento para ser publicizado, mas que até o presente momento não foi apresentado. Lilian Mara também pontua a
necessidade de que sejam criados mecanismos para que esses homens não sejam esquecidos. Ana Carolina levantou a
necessidade de se tratar no ano de 2022, por ser ano eleitoral, do papel da mulher na política, com campanhas acerca da
não participação de mulheres como laranjas. Citou a provocação feita pela vereadora, e sugeriu pensar em propostas de
conscientização da mulher na política, consciência sobre o seu papel. Pensar na articulação com os territórios,
momentos nas rádios, didático rápido e acessível. Dyorgia apresenta projeto desenvolvido pela rede que a temática está
implícita mas que haja destaque para a questão política. Solicita a participação de voluntários para execução do
projeto, são 6 encontros que devem ser executados de acordo com o calendário escolar. Faz o convite às conselheiras
para a participação e solicita o apoio de todos. Dyorgia informa que será encaminhado projeto e uma planilha para que
os conselheiros possam se colocar à disposição. Deise acrescenta que promoverá um encontro para esses
multiplicadores procurando alinhar a metodologia. Palova agradece a oportunidade e a presença de todas, conclui com
o provérbio africano, “Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado”e finaliza informando que
juntas somos mais fortes.. Nada mais a tratar deu-se por encerrada esta reunião, eu, Ana Mara Cortez da Silva,
primeira secretária, lavro 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.

Documento assinado eletronicamente por Palova Santos Balzer, Usuário Externo, em 28/03/2022,
às 10:14, 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 0012383401 e o código CRC 4FF4A6ED.
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Lista de Presença - Reunião Ordinária 01/1112021 - às 8h30min

Nome Segmento
A . toca

G T. Dyorgia Danielly da Rosa Bogo Pereira
O Secretaria de Assistênc ia Soc ial
V S. Lilian Mara dos Santos

1 .
R T. Patricia da Silva Caetano

N

A: S. Rosane Borba Paul
Secretaria de Assistência Soc ial

N T. Janaina Pravato Vic ente Banin Secretaria de Saúde

T S. Maria Volpato Kropiwiec.
A
L T. Rosália Vieira

S t i d Ed ã
S.Ewelyn de Paula Fernandes Bidoia

ecre ar a e ucaç o

T. Karla Alessandra Cidral

S. Luciana Sabina Ormianin Felippe dos Anjos
Secretaria de Habitação

T. Arselle de Andrade da Fontoura

S. Cami la Ronc elli Soter Corrêa de Mello
Secretaria de Cultura e Turismo

T. Ana Luisa Rizzatti da Costa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

S. Paola Celli Neri

T. Samira Bittar Rodrigues Delegacia de Proteção a Cça. Adol., Mulher e
Idoso

S. Solange Marc eli  Hartmann

T. Thais Amaro
Casa da Vó J oaquina

S. Alessandra Sar tor i da Si lva
Casa da Vó J oaquina

Entid.  de Assist . Social  que Prestam

T. Valdete Dalfemback Atendimento à Mulher

Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Brazz

S. Judith Steinbach i 1
Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Brazz

T. Jéssica Santiago Munaretto Entidades de Atenção Integral à Saúde  da

Fac uldade Anhanguera Mulher

N
À S. Vanessa Brusamarello
O Fac uldade Anhanguera

G T. Palova Santos Balzer Núcleos de Estudo de Gênero das

O Fundaç ão Educ acional da Região de Joinville - Univille Univers idades

v

E S. Adelaide Graesler Kassuke
R Fundaç ão Educ acional da Região de Joinville - Univille
N
A= T. Lara Cristina Vaine Tavares Fonseca
E Ordem dos Advo gados do Brasil - OAB -  Subseção Associação de Classe

N Joinville
T

A S. Ana Mara Corte--da Silva Wagner
L Ordem dos Advo gados do Brasil - OAB -  Subseção

Joinville

T. Maria Marlene Ritzmann Ass. de Mulhe res de Etnias e Raças

Comunidade Terapêutica Rosa de Saron:

S. Waldenia de Souza Silva
Comunidade Terapêutica Rosa de Saron:

T.Sabrina Luana Pereira Inst it.  de Atendim: à Mulher Vitima de



Fac uldade Guilherme Guimbala (FGG)

T. Ana Carolina Lopes Olsen
C t tóliU i itá i C d S t C t i

Entidades de  Defesa  Direitos da  Mulher

en ro n vers r o a ca ane a a ar na

S. Helena Schiescler Cardoso (
Centro Univer sitár io Católica de Santa Catarina

Vanessa Cristofolini Casa dos
Conselhos

Secretaria Execut iva

Lista de Conselheiras representantes da Região de Joinv ille no

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher/SC

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

Assinatura

Lista de Presentes de Convidados

NOME ENTIDADE QUE
REPRESENTA

Assinatu


