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Aos  dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, reúnem-se para a realização da reunião
ordinária de março de 2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, gestão 2021-2023, de forma remota,
através da plataforma Jitsi Meet as seguintes conselheiras: Ana Carolina Lopes Olsen, Ana Mara Cortez da Silva
Wagner, Camila Roncelli Soter Corrêa de Mello, Dyorgia Danielly da Rosa Bogo Pereira, Janaina Pravato Vicente
Banin, Jéssica Santiago Munareto, Judith Steinbach, Karla Alessandra Cidral, Palova Santos Balzer, Patrícia da Silva
Caetano, Rosalia Vieira, Thais Amaro, Valdete Daufemback, Lucieny Magalhães Machado Pereira, Arselle de
Andrade da Fontoura, Samira Bittar Rodrigues e representando a secretaria executiva do CMDM, Juçara Ferreira
Berta Santana e Vanessa Cristofolini. Sem ausências justificadas. Aguardou-se cerca de 10 minutos para o início da
reunião. Dadas as boas-vindas. 1. Aprovação da Pauta: a presidente Palova apresentou os itens da pauta na forma de
slides e acrescentou que em razão da ausência de um dos palestrantes, o tema da formação do dia sofreu alteração.
Aprovada a pauta por unanimidade. 2. Aprovação da ata da reunião de fevereiro de 2022 e alinhamentos:
Colocada a aprovação da ata que foi encaminhada anteriormente por e-mail e aplicativo whatsapp para todas as
conselheiras, a mesma foi aprovada por unanimidade. A presidente alinhou com as Conselheiras que a ata será
disponibilizada pela mesa diretora em até 10 dias via e-mail e whatsapp para apreciação e sugestões. Porém, aprovada
nova metodologia de que se em até 72 (setenta e duas) horas, a contar do envio da ata por e-mail e aplicativo whatsapp
para todas as conselheiras, não houver manifestações/sugestões, a ata será aprovada. 3. Ofícios Recebidos/Enviados –
estratégias: Vanessa apresentou todas as correspondências encaminhadas e recebidas, sendo que elas foram
encaminhadas para as conselheiras junto com a pauta desta reunião. 3.1 Encontro/Formação na Casa dos
Conselhos A vice-presidente Dyorgia Danielly da Rosa Bogo Pereira falou sobre a formação, na data de 17/03/2022 e
após feito o convite para conselheiras participarem, as Conselheiras Ana Carolina, Jéssica, a Vice-Presidente Dyorgia,
e a Presidente Palova se manifestaram para participar. 3.2 Curso de Formação de Conselheiros sem data definida,
mas com pré-inscrição até 15/03/2022, com módulos em abril, maio, junho e julho de 2022, de forma remota,
realizado o convite para participação das conselheiras, se manifestaram as Conselheiras Judith Steinbach, Ana Mara
Cortez da Silva Wagner, Arselle de Andrade da Fontoura e Vanessa Cristofolini para participar sendo que cada uma é
responsável pela sua inscrição. 3.3. Ações para o dia da Mulher – 8 de março de 2022: A presidente Palova
apresentou as ações que devem ocorrer no dia 8 de março, e durante este mês em comemoração ao dia da mulher. A
presidente apresentou as ações, artistas e calendário das apresentações, ressaltou que no início de fevereiro foi
encaminhado à Secretaria de Bem Estar Social a proposta do CMDM referente às ações do dia Internacional da
Mulher e que o retorno, via memorando, foi realizado no dia 21 de fevereiro com parecer positivo. Para isso a
Secretaria envolverá os 9 Cras de Joinville para as ações na comunidade em que os Cras estão inseridos. Palova
ressaltou que até o momento os Cras ainda não se manifestaram em relação as datas propostas para as ações de cada
Cras. A presidente solicitou o voluntariado das conselheiras para acompanhar as artistas nas programações dos CRAS.
A Conselheira Ana Olsen se voluntariou para estar junto com a Palova no evento para a Mulher Idosa, no Farol que
esta previsto para o dia 8 de março às 14h. Dyorgia comentou da dificuldade de conseguir palestrante, uma vez que a
Médica que havia aceitado o desafio esta de atestado, não podendo comparecer neste dia, no Farol. A Presidente
Palova Santos Balzer sugeriu como palestrante a psiquiatra Carin e se comprometeu em encaminhar o contato
telefônico dela após o término da reunião. A vice-presidente Dyorgia e a segunda secretária Arselle também se
dispuseram a acompanhar as artistas nos Cras e que assim que tiver a confirmação das datas confirmarão a
participação. A Presidente comentou que foi procurada pela Unidade Básica de Saúde do Profipo para falar sobre os
tipos de violência contra as Mulheres. Foi sugerido o nome da conselheira Dra. Lucieny Magalhães Machado Pereira.
A presidente se responsabilizou em fazer o convite para a para a Conselheira Lucieny, uma vez que estava com



dificuldade de acesso na reunião. 3.4 Formação "Atendimento à mulher em situação de violência intrafamiliar",
Foi comentado sobre o curso realizado de forma on line, no dia 22 de fevereiro, a Vanessa apresentou o fluxo de
atendimento a mulher em situação de violência que foi disponibilizado nesta formação. 4. Feedback das Comissões:
a) Comissão de Legislação, Planejamento e Orçamento: a Conselheira Ana Mara Cortez da Silva Wagner,
responsável pela comissão, falou sobre a pauta da 1ª Reunião da Comissão de Legislação, Planejamento e Orçamento,
ocorrida às 8h do dia 21/02/2022, de forma virtual, e que tratou das diretrizes gerais e planejamento da gestão,
organização de estudos e articulações das leis relativas ao CMDM, fontes de recursos, cumprimento dos objetivos
gerais, necessidade de formação de grupos de estudos e ou divisão de tarefas, alteração da lei do CMDM e do
regimento interno. Também falou sobre o calendário das reuniões: que poderão ocorrer de forma virtual ou presencial
de acordo com os assuntos a serem abordados. Informou que a comissão sempre se reunirá na primeira segunda feira
de cada mês, e em caso de urgência em reuniões extraordinárias. b) Comissão de Fiscalização ao Respeito dos
Direitos das Mulheres: a Conselheira responsável pela comissão, Ana Carolina Olsen falou sobre a pauta da reunião
da Comissão de Fiscalização ao Respeito dos Direitos das Mulheres, ocorrida no dia 09/02/22, às 8h de forma on line,
e sobre os assuntos que foram deliberados, sendo o planejamento e execução das atividades pertinentes a violência e
desigualdade; a fiscalização (atuação) dos órgãos municipais; fiscalização quanto as deliberações dos projetos de de
lei voltados aos direitos da mulher. Comunicou que os encontros desta comissão ocorrerão na segunda quarta-feira de
cada mês, às 8h. c) Comissão de Mobilização, Políticas para as Mulheres e Articulação com a Sociedade:
Presidente Palova falou, em nome da responsável pela comissão, a conselheira Lara, ressaltou que na reunião ocorrida
no último mês, foi alinhado os próximos encontros e discutido os objetivos da comissão. Ressaltou que o foco foi o
levantamento das ações pertinentes a comissão. Comunicou que o grupo irá se reunir sempre na última sexta-feira de
cada mês às 8h. d) Comissão de Comunicação: Presidente Palova Santos Balzer falou sobre a Comissão de
Comunicação e apresentou o banner para a comunicação das atividades da programação do dia da mulher e que no
encontro da comissão, as tratativas foram em torno dos eventos a serem realizados para a celebração do dia 8 de
março. A primeira reunião ocorreu no dia 08/03 às 10h, e que o dia previsto para as reuniões será sempre na última
sexta-feira de cada mês, às 10h. 5. Palestra: as técnicas que assessoram a Secretaria Executiva do CMDM, Vanessa e
Jussara, com o tema “Papel da Secretaria Executiva nos Conselhos de Direitos” apresentaram os objetivos do
conselho, as ações e atribuições das técnicas de referência, leram o Art. 29, do Regimento Interno. 6. Palavra Livre:
A Conselheira Ana Carolina Olsen falou sobre ONU e questionou se o CMDM gostaria de apoiar/tem interesse em
apoiar. A Presidente Palova reforçou a importância do apoio do CMDM e as presentes concordaram. A presidente
Palova comentou a respeito da presencialidade ou não das próximas reuniões e foi acordado, que a cada três ou quatro
reuniões, uma será presencial. A presidente Palova agradeceu a presença de todas, parabenizou a primeira secretária
pelo aniversário e todas as presentes pelo dia 8 de maio, lendo uma mensagem alusiva ao dia. Não havendo mais nada
a tratar, deu por encerrada a reunião.  
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