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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA (GABPRES) 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO (DEGEP) 

DIVISÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

ADMINISTRATIVOS (DICOL) 

 ADMINISTRATIVOS (DICOL) 
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar – COEM (Secretarias Estadual e Municipal) 

ATA DE REUNIÃO  

Nº 17/2020 

Data: 27.05.2020 Horário: 15h. 
Local: Virtual (Aplicativo Microsoft 

TEAMS) 

Estiveram presentes na reunião, realizada por meio virtual (Aplicativo Microsoft TEAMS): 

1. Juíza Adriana Ramos de Mello (Membro da COEM); 

2. Juíza Katerine Jatahy Kitsos Nygaard (Membro da COEM); 

3. Dra. Flavia Nascimento (Defensoria Pública); 

4. Dra. Matilde Alonso (Defensoria Pública); 

5. Dra. Carla Araújo (Ministério Público); 

6. Dra. Lucia Iloizio (Ministério Público); 

7. Sra. Fernanda Titonel (Secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos); 

8. Sra. Camila Rodrigues (Subsecretária Estadual de Políticas para as Mulheres); 

9. Sra. Patrícia Xavier (Superintendente Estadual de Políticas para as Mulheres); 

10. Sra. Simone Costa (Subsecretária Municipal de Políticas para as Mulheres);  

11. Capitão Diego Luciano de Almeida (Polícia Militar). 

As Exmas. Juíza Adriana Ramos de Mello e Juíza Katerine Jatahy, Membros da COEM, 

iniciam a reunião às 15h10min, dispensando a lista de presença, por tratar-se de reunião virtual 

através do aplicativo Microsoft Teams e agradecem a presença de todos. 

Em seguida, recapitula os assuntos pendentes da reunião anterior com as Secretarias 

Estadual e Municipal: 1) Regulamentação do Aluguel Social; 2) Disponibilização de Aparelho 

celular para os Centros de Referência Estadual; 3) Regulamentação de vagas para as mulheres 

em hotéis.  

Sra. Patricia Xavier informa que os aparelhos celulares foram recebidos e que realizou 

reunião através de videoconferência com as Coordenadoras dos Centros para organizar a entrega 

e utilização dos aparelhos. Destaca que será distribuído um aparelho para cada Centro, sob a a 

responsabilidade da Coordenadora, que redirecionará as demandas para as técnicas.  
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Dra. Adriana Ramos solicita que seja enviado à COEM os números dos celulares para 

que possa ser realizada a divulgação no Observatório Judicial da Violência contra a Mulher e 

atualização do cartaz da Campanha Nacional “Confinamento sem Violência”. (Deliberações 01, 

02 e 03). 

Dra. Lucia Iloizio questiona como será realizada a divulgação dos números 

disponibilizados aos centros e destaca a importância da ampla divulgação à sociedade e é 

respondida pela Sra. Fernanda Titonel, que a questão já se encontra inserida no programa de 

divulgação dos serviços.  

Em seguida, questiona acerca do andamento da regulamentação do aluguel social, ao 

passo que Sra. Fernanda Titonel explica que a regulamentação, após ter sido realizado o estudo 

de impacto financeiro, foi encaminhada para a Casa Civil e solicitada prioridade na tramitação.  

Destaca ainda, que a lei foi omissa quanto à fonte responsável pelo pagamento do 

Aluguel Social.  

Dra. Adriana Ramos indaga sobre a regulamentação de vagas para as mulheres vítimas 

em hotéis, nos moldes da regulamentação já feita para os idosos.  

Sra. Fernanda Titonel informa que no Protocolo firmado para os hotéis não há 

possibilidade de inserção das mulheres, haja vista ser um recurso exclusivo do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), porém, já está sendo estudada outra possibilidade.  

Dra. Adriana Ramos questiona se a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo 

Federal não possui recursos quem possam ser destinados para essa regulamentação. 

Ao passo que Sra. Fernanda Titonel explica que verificou com a Secretaria e, não há 

previsão de recursos para essa finalidade, mas esclarece que solicitou a realização de reunião 

para verificar as possibilidades.  

Dra. Lucia Iloizio pede a palavra para contribuir com a questão do Aluguel Social e 

informa que as Casas-Abrigo são custeadas pelo SUAS e questiona se, em razão da semelhança, 

não poderiam ser utilizados os mesmos recursos. 

Sra. Fernanda Titonel informa que já está ocorrendo a distribuição de cestas básicas para 

as mulheres que são atendidas pelos Centros de Referência.  

Dra. Carla Araújo questiona sobre a periodicidade da entrega das cestas básicas e é 

respondida pela Sra. Fernanda Titonel que as cestas serão entregues mensalmente e solicita 

que a Sra. Patricia Xavier discorra sobre a dinâmica de distribuição. 

Sra. Patricia Xavier relata que as cestas básicas começaram a ser entregues na semana 

passada para as mulheres inscritas nos centros de referência e que também estão verificando a 

possibilidade de contemplar as mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha. 
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Dra. Flávia Nascimento reitera o pedido de resposta aos Ofícios enviados pela Defensoria 

Pública para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e indaga 

sobre a existência de plano de ação para o período de pandemia, quais são as medidas que 

estão sendo tomadas pela Secretaria e a verificação das condições que a equipe de atendimento 

terá, para o retorno gradual das atividades, tais como, a disponibilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) para as técnicas.   

Sra. Fernanda Titonel responde que verificará os Ofícios e relata que a Secretaria tem 

um plano de contingência e, que além desse plano, a Secretaria está trabalhando no plano de 

retomada pós pandemia. Se compromete a enviar o plano de contingência aos presentes. 

(Deliberação 04) 

Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) informa que estão sendo 

disponibilizados para todos os servidores da secretaria, incluindo os Centros de Referência.  

Dra. Adriana Ramos demonstra preocupação com a falta de ajuda do Governo Federal 

e questiona sobre a possibilidade de verificação de outro Ministério que pudesse ajudar os 

Centros e as Casas de Permanência Breve. Ressalta a importância de elaborar um plano de 

enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito estadual e municipal, com foco em 

habitação, emprego, saúde e segurança pública e a possibilidade de utilização de parte dos 

recursos financeiros destinados aos programas para as mulheres.  

Passa a palavra à Sra. Simone Costa que, inicia se desculpando pela ausência na reunião 

anterior devido à emergência com uma mulher do Abrigo Sigiloso, informa que com relação à 

destinação de vagas em hotéis, fora encontrada lacuna no Art. 1º, IV, “b” do Decreto 47282/2020 

que dispõe: ”b) abertura de quatrocentas novas vagas em hotéis para recepção de idosas, 

gestantes e mães com crianças e adolescentes em situação de rua.” Diante disso, devido ao não 

preenchimento de todas das vagas, caso haja necessidade de abrigar mulheres vítimas, as vagas 

poderão ser utilizadas.  

Destaca ainda que o Abrigo Sigiloso possui 40 (quarenta) vagas e está totalmente 

equipado para receber as mulheres, pois atualmente está com 06 (seis) mulheres e 10 (dez) 

crianças, sendo possível o recebimento de mais mulheres vítimas.  

No tocante à campanha publicitária, informa que a Secretária Tia Ju conseguiu junto ao 

Prefeito, a realização de uma campanha para divulgação dos serviços ao público que acontecerá, 

no máximo, até a próxima semana.  

Dra. Katerine Jatahy explica que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro iniciou essa 

semana a Campanha Nacional “Confinamento sem Violência” informando os números que todas 
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as mulheres precisam saber para buscar ajuda. Considera interessante a aderência do Estado e 

Município à Campanha, para que ela seja feita de forma conjunta e com amplitude de divulgação.  

Sra. Fernanda Titonel concorda e solicita que a Sra. Camila Rodrigues e Sra. Patricia 

Xavier realizem a articulação para aderência à Campanha.  

Caberá à COEM, enviar o cartaz da campanha para todos os participantes desta reunião 

(deliberação 05) 

Sra. Camila Rodrigues informa que solicitou a presença da Sra. Patricia Xavier para que 

ela pudesse trazer informações acerca da Casa de Permanência Breve.  

Sra. Patricia Xavier esclarece que a Casa de Permanência Breve foi instalada através de 

Protocolo de Intenções efetivado entre 07 (sete) municípios e o Estado do Rio de Janeiro. Está 

em funcionamento e, que durante o período da pandemia foi realizado apenas 01 (um) 

atendimento.  

Dra. Lucia Iloizio indaga sobre a localização da Casa de Permanência Breve e é informada 

pela Sra. Patricia Xavier que se localiza em Volta Redonda.  

Por fim, Sra. Simone Costa ressalta que a Secretária Tia Ju prestigia todas e que não 

compareceu à reunião, pois necessitou realizar visita emergencial, mas que se põe à disposição.  

 Nada mais a tratar, as Exmas. Juíza Adriana Ramos de Mello e a Juíza Katerine Jatahy 

Kitsos Nygaard encerram a reunião às 15h47min e agradecem a participação de todos.  

 

 

Dra. ADRIANA RAMOS DE MELLO  

Membro da COEM 

 

Dra. KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD 

Membro da COEM 

 

Deliberações Responsável Prazo 

1 Enviar os números dos celulares dos Centros de Referência  

Sra. Camila 

Rodrigues 

(ESTADUAL) 

Imediato 

2 
Realizar a divulgação dos números no Observatório Judicial 

da Violência contra a Mulher.  
DICOL/COEM 

Após 

recebimento 

dos números  

3 
Atualizar o cartaz da Campanha Nacional “Confinamento sem 

Violência”  

Dra. Katerine 

Jatahy  

Após 

recebimento 

dos números  
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4 Enviar aos presentes o Planto de Contingência Estadual  
Sra. Fernanda 

Titonel  
- 

5 
Enviar o cartaz da campanha para todos os participantes 

desta reunião 
COEM Imediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIDÃO 

 

Certifico que a presente Ata  

foi assinada em ___/___/2020. 

 

 

 

Rodrigo O. T. Almeida 

Chefe de Serviço do SEATE 
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