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ATA 09/2022– REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JULHO DE 2022.

Aos vinte e sete dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e dois, quarta - feira, às 10h30, reúnem-se
para a realização da reunião extraordinária do mês de julho de 2022, do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de Joinville (SC), gestão 2021-2023, na modalidade on line, Link:
https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3oOrdin%C3%A1riaCMDM18/05, as seguintes  conselheiras: Primeira
Secretária Ana Mara Cortez da Silva Wagner, Vice-presidente Dyorgia Danielly da Rosa Bogo Pereira,
Samira Bittar Rodrigues, Gisele Aparecida Modesto de Oliveira, Presidente Palova Santos Balzer, Rosane
Borba Paul, Nádia Mascarello, Suelyn Manteufel, Thais Amaro, Denise, Luciana Sabina Ormianin Felippe
dos Anjos, e membros externos Denísia Martins Borba, Aline do Hospital São José, Deise Gomes, Thiago
Boeing. Justificaram a ausência Ana Carolina Lopes Olsen, Arselle de Andrade da Fontoura, Judith
Steinbach, Rosália, Lara, Lucyene, Vanessa, Jéssica e Janaína Pravato Vicente Banin. Aguardou-se cerca de
10 minutos para o início. Saudações de boas-vindas. 1. Apresentação e aprovação da pauta: A pauta foi
previamente enviada por e-mail e grupo WhatsApp do CMDM. A Presidente Palova Santos Balzer
apresentou os itens da pauta sendo aprovada. 2. Apresentação da Campanha Agosto Lilás pela Prefeitura: O
Secretário de Comunicação de Joinville, Sr. Thiago Boeing foi apresentado pela Presidente Palova e em
seguida Thiago apresentou a proposta da campanha que irá ao ar, nas principais mídias de Joinville, a partir
do dia primeiro de agosto, referente ao Agosto Lilás. O foco da campanha é “Denunciar violência contra a
mulher também é assunto de homem”. A proposta será levar a conscientização que o agressor pode estar ao
seu lado, que não há distinção de classe social, idade, raça. Thiago reforçou a importância da comunicação,
por ser um veículo social para alertar as pessoas. Além da televisão, rádio e redes sociais, para a segunda
semana de agosto ficará pronto um folder que trará informações dos tipos de violência contra a mulher que
poderá ser utilizado para reforçar a campanha do Agosto Lilás. Foi questionado outras ações como a cor lilás
na iluminação do mirante de Joinville, Farol e a faixa na prefeitura. Thiago comentou que está sendo
estudado. E que na primeira semana procurará o CMDM para comunicar se foi possível fazer a alteração de
cor dos pontos mencionados. 3.Alinhamento das ações do Agosto Lilás. A presidente Palova apresentou a
planilha com todas as ações previstas nas empresas de Joinville, Instituições de Ensino, Órgãos
Governamentais, entre outros, além de reforçar a importância da ação para as mulheres de Joinville 4.
Palavra Livre. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a Presidente Palova Santos Balzer agradeceu a
presença de todas e deu por encerrada a reunião.

Documento assinado eletronicamente por Palova Santos Balzer, Usuário Externo,
em 30/08/2022, às 08:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
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30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
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