
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER DO PARANÁ

Ata da Reunião Ordinária do mês de Março de 2021 do CEDM/PR
Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze
minutos em primeira chamada, por web conferência;  Abertura –  A Secretária Executiva
Fernanda Marchione, inicia a reunião dando as boas vindas a todas as conselheiras e faz
a  chamada  inicial;  Conselheiros  Representantes  Governamentais:  Suplente:  Tânia
Domingues - SEJUF; Titular: Priscila Pacheco dos Santos - SECC; Titular: Jussara Fatima
Ribeiro - SEAS;  Titular Ana Claudia Machado-SESP;  Titular: Kamila Conte Kunz - SEDU;
Titular:  Ana  Zaiczuk  Raggio  -  SEJUF/DEDIF;  Suplente:  Michelle  Leite  Carolo;  Titular:
Joseli  Collaço;  Titular:  Carolina  Bolfe  Poliquesi;  Conselheiros  Representantes  da
Sociedade Civil:  Titular:  Maria  Isabel  Correa–UBM; Titular:  Carmen Regina Ribeiro  –
RFS; Eunice Teiko -CUT/PR; Titular: Maria Elvira Araujo - FAMOPAR; Titular: Terezinha
Andrade Possebom -  HUMSOL;  Titular:  Gabriela  Storgatto  -  Grupo Dignidade;  Titular:
Clarice Weisheimer -  FETEC; Titular;  Titular:  Rosalina Batista  -   ASSEMPA; Suplente:
Silvana  Rausis  Fcachenco  –  FAMOPAR;  Titular:  Clarice  da  Silva  Weiheimer  –
FETEC/CUT;  Titular:  Fabiane  Kravutschke  Bagdanovicz  –  CRP;  Colaboradores  e
Convidados: Ana Paula Gorgen - Procuradoria da Mulher – ALEP; Vanessa Fogassa –
NUDEM;  Rosane  Freitas  –  SESA;  Silvane  Farah  –  DGDM/SEJUF;  Helena  de  Souza
Rocha – NUDEM; Lucimar Gody; Boas Vindas da Presidente:  A Presidente Maria Isabel
inicia a reunião cumprimentando a todas as presentes e agradece a presença de todas,
ela  explica que não poderá ficar  na reunião pois  tem uma reunião importante com o
TJ/PR, ela pede o empenho das conselheiras para a atualização do Plano Estadual dos
Direitos da Mulher, ela pede que seja feita uma revisão do plano e que seja feito uma
análise das questões da pandemia para verem o que o CEDM pode fazer agora e a longo
prazo, em seguida ela pede que a Conselheira Carmen que já foi Presidente do CEDM
conduza  a  reunião,  a  Presidente  agradece  a  todas  e  deixa  a  reunião;  item  um; 1)
Apreciação e Aprovação da Pauta: Pauta aprovada; item dois; 2) Aprovação da Ata de
Fevereiro: Ata aprovada; item três; 3) Informes da Secretária Executiva – justificativas
de ausência e correspondências recebidas: A secretária executiva informa que no dia
dois de março recebeu por e-mail a justificativa de ausência da conselheira titular Isabela
Candeloro Campoi e da suplente Maria Inês Barbosa, a secretária informou que o CNDM
não respondeu as correspondência que foram enviadas no mês de fevereiro, ela informa
que todos os documentos que recebeu do CNDM foram encaminhados por e-mail para
todas as conselheira, para todos os Conselhos Municipais e para todos os Escritórios
Regionais  da  SEJUF,  ela  também explica  que  todas  as  correspondências  que  foram
solicitadas encaminhamento no mês de fevereiro foram devidamente encaminhadas; item
quatro; 4) Informes  do  Departamento:  A  Conselheira  Suplente  Tania  Domingues
cumprimenta a todas as presentes, explica que a Mara que é a chefe do Departamento
não pode se fazer presente em virtude de uma reunião importante para a Política da
Mulher, ela  fala da importância da participação do CEDM nas Live e que essa é uma
ação do mês da mulher e que na última reunião ficou aprovado a participação conjunta
com o CEDM, ela diz que foi implantado no Departamento de Garantias dos Direitos da
Mulher o disque denúncia para crimes virtuais contra mulheres, ela passa a palavra para
a Coordenadora da Política da Mulher a Sra. Silvane Farah, Silvane cumprimenta a todas
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e agradece pela abertura do espaço e explica que foi  implantado no Departamento o
disque denúncia, ela explica que existe uma equipe que se revesa para receber essas
denúncias  que chegam por  meio  das ligações,  que se  trata  de  denúncias  de crimes
virtuais, que a equipe faz orientações sobre o assédio virtual e nos casos mais graves,
que realizam o encaminhamento dessas vitimas para  os órgão competente,  como as
Delegacias  da  Mulher  e  CRAMs  para  que  eles  possam  dar  continuidade  aos
atendimentos e para que as medidas cabíveis sejam tomadas; item cinco; 5) Retomada
da avaliação do Plano Estadual – Cronograma por secretária: Carmen ponderou que
tendo em vista que o processo de monitoramento não foi executado durante o ano de
2020 e que várias conselheiras foram substituídas neste período, ela faria uma rápida
explanação  sobre  a  metodologia  utilizada  para  o  monitoramento  e,  na  sequência,
apresentou uma proposta de planilha a ser utilizada para o monitoramento, a planilha
segue  o  modelo  do  Plano  de  Ações  constante  do  Plano  Estadual,  para  que  cada
Secretaria do Governo, verifique dentro de cada Eixo e respectivos objetivos, as ações e
metas que lhe dizem respeito,  preenchendo o que foi  alcançado ou não, a respectiva
justificativa e indicando se tal ação deve permanecer no próximo Plano, a Conselheira
Ana  apresentou  a  metodologia  utilizada  em  dois  outros  Conselhos,  ela  sugeriu  a
adaptação do instrumental proposto para avaliação do Plano Estadual, utilizando como
referencial  os  documentos  elaborados  para  monitoramento  do  Plano  Descendo  dos
Direitos da Criança e do Adolescente, bem como para monitoramento e atualização do
Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que assim, seriam criadas colunas
específicas para auferir a execução das metas e dos indicadores e justificar a eventual
não  realização  no  processo  de  monitoramento,  bem  como  a  possibilidade  de  criar
documento de orientação para preenchimento do instrumento, com relação a criação de
novo plano, ela diz que entende que é interessante questionar aos órgãos a manutenção
ou não de ações, metas e indicadores, que, ainda assim, as propostas aprovadas na
última  Conferência  também  precisam  ser  analisadas  para  inclusão,  Carmen  diz  que
considerando que a metodologia apresentada pela Conselheira Ana é mais completa e
oferece um instrumento mais adequado para o monitoramento do Plano atual e para a
indicação de pontos para o próximo Plano, decidiu-se adotá-la, ficando a Conselheira Ana
de encaminhar os modelos das planilhas e do texto que explica seu uso, na sequência as
Secretarias presentes se inscreveram de acordo com as datas de reuniões do CEDM para
apresentarem o monitoramento de suas ações, ficando definido o seguinte cronograma:
maio SEJUF/DH/Cultura,  junho SESA, julho SEAB, setembro SESP, para completar  o
cronograma faltaram representantes  da SET e  SEED que não estavam presentes  na
reunião, discutiu-se a necessidade de iniciar o processo de elaboração do próximo Plano
Estadual, destacando a necessidade de contar com a equipe de planejamento da SEJUF,
uma  vez  que  o  Departamento  da  Mulher  não  tem  estrutura  de  pessoal  para  tal,  a
conselheira Tania ficou com a responsabilidade de encaminhar esta solicitação com a
direção da SEJUF, foi constituído um GT com a tarefa de propor a metodologia para a
elaboração do Plano, composto pelas conselheiras Maria Izabel, Carmen, Carolina pela
SESA,  Dra.  Ana  Cláudia  pela  SESP,  Ana  Raggio  pela  SEJUF/DH,  Silvana  Rausis  e
posteriormente fazer convite para a SEED; item seis; 6)  Informe oficial do adiamento
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das conferências: Carmen fez o informe oficial do adiamento das conferências, ela disse
que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher publicou resolução em que fica adiada a
realização  do  Processo  de  Conferências  (Nacional,  Estaduais  e  Municipais),  que  a
Resolução foi  encaminhada para os escritórios regionais da SEJUF para que fossem
encaminhados para todos os municípios do Estado; item sete; 7) Informes Gerais: Sobre
os encaminhamentos relativos à situação das detentas gestantes no Complexo Médico
Penal, Carmen explanou que a decisão do Conselho em sua reunião anterior foi a de
solicitar uma reunião presencial com o DEPEN para tratar da falta de atendimento médico
adequado às gestantes detentas, trazido pela Defensoria Pública, levando-se em mãos
um ofício manifestando a preocupação com a situação e solicitando providências, ficando
a conselheira Dra. Ana Cláudia com a responsabilidade de realizar este agendamento e
que  devido  ao  recrudescimento  da  pandemia  não  foi  possível  realizar  a  reunião
presencial,  sendo enviado, então o ofício pelo sistema do e-protocolo e marcada uma
reunião  online  que  também não  se  efetivou  por  problemas  na  agenda  do  diretor  do
DEPEN,  sendo  que  sera  feito  nova  tentativa  de  reunião,  a  conselheira  Carol  se
manifestou questionando o excesso de demandas às Secretarias que advém a partir de
um fato ou de uma manifestação devido aos desdobramentos que extrapolam o âmbito do
Conselho,  cita  que  além da  questão  das  detentas  gestantes,  o  trabalho  sobre  mães
meninas e seus desdobramentos junto ao CEDCA, que a SESA está realizando o seu
trabalho e que neste momento exige muito devido a situação pandêmica e que muitas
demandas de novas reuniões para tratar do mesmo assunto acabam por usar o tempo
dos profissionais, retirando-os de suas atividades, a Conselheira Ana Cláudia corrobora
com a fala da conselheira Carol, ela diz que entende que quando um problema é trazido
para  o  Conselho,  passa  a  ser  um  problema  do  Conselho  cabendo-lhe  dar  os
encaminhamentos  que entender  adequados,  Carmen diz  que a  RFS procurou buscar
informações quando elaborou o estudo referido, pois há carência de dados que permitam
visualizar o que está acontecendo na área dos direitos Sexuais e reprodutivos, afirmou
que várias vezes nos últimos anos foram solicitados, nas reuniões do Conselho, dados
sobre  o  número  de  atendimentos  ao  aborto  legal,  por  exemplo  e,  não  vieram,  foi
apresentada a Rede de atendimento à violência sexual, porém não sabemos quais os
serviços que de fato estão atendendo. Sabemos que as Secretarias estão trabalhando o
que é ótimo, mas precisamos de informações para poder exercer o controle social, que é
o  papel  da  representação  da  sociedade  civil.  Argumentou,  igualmente,  que  nem  o
Conselho, nem as organizações/instituições que trazem um problema ou uma informação
para o Conselho têm domínio sobre as repercussões e desdobramentos,  a Dra.  Lívia
interveio explicitando que a Defensoria age no sentido de buscar ajustar situações no
atendimento dos serviços públicos sem ter que judicializar, mas que esta é uma opção
que a Defensoria tem legalmente; item oito; 8) Palavra das Conselheiras:  Carmen faz
uma  homenagem  às  mulheres,  em  especial  às  mulheres  trabalhadoras  da  saúde,
representadas  no  Conselho  pela  conselheira  Carol,  que  se  constituem  na  força  de
trabalho principal no enfrentamento da pandemia, merecendo o reconhecimento, respeito
e gratidão,  em seguida ela abre a palavra para quem quisesse se manifestar  e,  não
havendo nenhuma manifestação, ela se despede, agradecendo a participação de todas,
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dando  encerramento  a  Reunião  Ordinária.  Esta  ATA  foi  degravada  pela  Secretária
Executiva, Fernanda Marchione e, será encaminhada as conselheiras para contribuições,
depois  de  aprovada  em  reunião  plenária  será  publicada  e  publicizada  no  site  do
CEDM/PR.
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