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

Ata da Reunião Ordinária do mês de Julho de 2021 do CEDM/PR
Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze
minutos em segunda chamada, por web conferência; Abertura – A Secretária Executiva
Fernanda Marchione, inicia a reunião dando as boas vindas a todas as presentes, informa
que foi alterado o link dado ao fato de que o “Meet” do “Google” não permite mais que
uma hora de reunião, por essa razão está tendo que conduzir as duas salas para informar
as conselheiras e convidadas que estão entrando pelo link da convocação que terão que
migrar  para  o  novo  link  da  sala  da  CELEPAR:  https://conferencia.pr.gov.br/Reuni
%C3%A3oOrdin%C3%A1riaCEDM, ela informa que dado ao fato de só ter sido informada
sobre essas mudanças trinta minutos antes do inicio da reunião, não foi possível informar
as conselheiras previamente, informa também que nunca usou o mecanismo de reuniões
virtuais da CELEPAR e que por essa razão terá dificuldades, a conselheira Ana Raggio
presta apoio a secretária Fernanda Marchione com as orientações de como criar a sala
pela CELEPAR, ela também se disponibiliza a ajudar com o compartilhamento do material
das apresentações,  a  secretária  informa que o link da  lista  de presença se encontra
disponível no chat, sendo que este documento de assinatura é um documento oficial para
a  confirmação  de  presença  e  faz  a  chamada  inicial;  Conselheiras  Representantes
Governamentais:  Titular:  Mara  Sperandio  –  SEJUF/DGDM;  Suplente:  Tania  Mara
Domingues – SEJUF/DGDM; 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 - SEDEST; Titular: Carolina Bolfe Poliquesi
– SESA; Titular: Regina Célia Vitório – SEED; Titular: Joseli Collaço – Casa Civil;  Titular:
Camila  Aragão  –  SEDEST;  Suplente:  Camila  Evelin  de  Moraes  –  SEJUF/DET;
Conselheiras Representantes da Sociedade Civil: Titular: Maria Isabel Correa – UBM;
Titular: Carmen Regina Ribeiro – RFS; Titular:   Titular: Terezinha  Andrade Possebom –
HUMSOL; Titular:  Gabriela Storgatto – Grupo Dignidade; Titular:  Clarice Weisheimer –
FETEC;  Titular;  Isabela  Candeloro  Campoi  –  UNESPAR;  Titular:  Rosalina  Batista  –
ASSEMPA; Suplente: Silvana Rausis Fcachenco – FAMOPAR; Titular: Tania Cristina de
Castro  Ribeiro  –  CIAF;  Titular:  Celia  da  Silva  Leonardo –  RMN/PR;  Suplente:  Marcia
Aparecida de Oliveira – APP; Titular: Fabiane Kravutschke Bogdanovicz – CRP; Suplente:
Daniele  Bittencourt  Azevedo  Perich  –  FETEC;  Maria  Euvira  Araujo  –  FAMOPAR;
Colaboradores e Convidados:  Silvane A F Farah – DGDM/SEJUF; Helena de Souza
Rocha –  OAB-PR;  Ana Paula  Gorgen -  Procuradoria  da  Mulher  –  ALEP;  Janaina  de
Oliveira Plasido – MP;  Gabrielle Viana Collatusso – DGDDM/SEJUF; Tamires Roza de
Jesus Costa – DAS/SEJUF;  Maria Emilia Glustak  - NUDEM; Maristania Szulak Ize –
FETAEP; Ana Mirian Araujo Krieck - IDR – Paraná; Mariana Clariano Marinho Rocha –
CIAF; item um;1) Boas Vindas da Presidente: A Presidente Maria Isabel inicia a reunião
cumprimentando a todas as presentes, lamentando a epidemia de violências contra as
mulheres, cita a caso de lesbocídio de Ana Paula Campestrini, trazido ao conselho pela
Liga Brasileira de Lésbicas, por Leo Ribas, sua coordenadora, cita o caso de Toledo, onde
uma mulher ficou um ano em cárcere privado, com seu filho de doze anos, sendo que só
conseguiu  sair  dessa  situação  porque  conseguiu  fugir,  ao  mesmo  tempo,  o  Prefeito
Municipal de Toledo enviou um projeto de Lei onde extingue a Secretaria de Políticas para

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER DO PARANÁ - CEDM/PR
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº. Palácio das Araucárias | Centro Cívico

80.530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil | www.cedm.pr.gov.br

http://www.cedca.pr.gov.br/


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

às Mulheres, fundamental na rede de proteção às mulheres vítimas de violência, diz que o
caso, trazido ao conselho pela advogada da vítima, a ex-conselheira Giana Di Marco, foi
levado  por  ela  à  assessoria  da  Procuradoria  da  Mulher  da  ALEP,  que  prontamente
escreveu uma nota de repúdio a ser lida pela vereadora que preside a Procuradoria da
Mulher  de  Toledo  na  reunião  de  segunda-feira  daquela  Casa  Legislativa.  Fala  de
Paranaguá, onde participou de reunião para formar uma frente de apoio a vereadora que
apresentou projeto de Lei pelo ensino da cultura da paz nas escolas, duramente rejeitado
porque trazia a palavra "gênero", que inclusive houve uma "live" onde absurdos foram
falados por vereadores frontalmente contrários ao projeto de Lei, ela diz ainda que em
União da Vitória uma vereadora, que inclusive solicitou informações à presidenta Maria
Isabel, teve o projeto de Lei que alterava e ampliava o Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher rejeitada, projeto este que sequer incidia em alteração de orçamento ao município,
mas  poderia  ampliar  a  rede  de  proteção  às  mulheres,  disse  ainda  que  o  ódio  e  a
intolerância se manifestam, por exemplo, quando percebem que o DJ que espancou sua
mulher  teve  extremamente  ampliado  seu  número  de  seguidores,  que  lamenta  que
passemos  por  épocas  tão  difíceis,  ampliadas  pela  pandemia,  mas  diz  que  tem  que
"esperançar" tempos melhores e trabalhar nesse sentido, em seguida ela pergunt para a
vice-presidente, Mara Sperandio, se ela deseja falar algumas palavras de boas vindas,
Mara  diz  que  sim,  cumprimenta  a  todas  e  devolve  a  palavra  para  a  Presidente  que
agradece a presença de todas e passa para o item dois; 2) Apreciação e Aprovação da
Pauta:  Pauta aprovada; item três; 3)  Aprovação da Ata de Maio:  Ata aprovada; item
quatro; 4) Informes do Departamento da Mulher: Eventos do Agosto Lilás; Eleições
do  CEDM: Mara  Sperandio  fala  das  ações  que  o  DGDM  estará  desenvolvendo,  da
importância da ação do dia 22 de julho que será desenvolvida no calçadão da rua XV de
Novembro em Curitiba,  das treze horas até às  dezesseis,  ela  convida  o  CEDM para
participar deste evento, que o ônibus lilás estará neste evento, ela convida a Presidente e
as conselheiras que desejarem participar de uma live que será realizada no dia doze de
agosto, ela fala que no mês de agosto o departamento da mulher irá realizar diversas
ações durante todo o mês e que muito importante ter o apoio e a participação do CEDM, à
Presidenta pergunta ao pleno se o conselho autoriza a colocação da logo  do conselho na
ação a ser realizada no dia 22 de julho, o Pleno delibera pelo apoio e participação no dia
Estadual de Combate ao Feminicídio, à Presidenta diz ainda que tem sido procurada por
conselhos municipais que querem material para distribuição e que têm encaminhado à
assessora Alessandra, da Procuradoria da ALEP, pois a Procuradoria fez materiais que
permitem a inclusão de outras logomarca, sobre o processo de eleição, ela diz que em
levantamento da Dra. Gabrielle, foi verificado que para este processo as entidades que
estarão  concorrendo  não  poderiam  estar  participando  da  comissão  eleitoral,  que  foi
enviado as orientações da Dra. para as conselheiras quanto ao processo eleitoral  e a
formação da comissão, Mara sugere que comissão eleitoral seja criada logo, a Presidente
diz que essa discussão deve retornar para a comissão de comunicação para debaterem
sobre esse processo antes de criarem a comissão, Carmen concorda com a Presidente
que esse devem levar para comissão de comunicação, não havendo mais a tratar neste
ponto da pauta, a Presidente passa para o próximo item; item cinco; 5) Monitoramento
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do Plano – Apresentação SEAB: Apresentação com a convidada da SEAB, a assistente
social  Miriam Fuckner:  PLANO ESTADUAL DE MULHERES –  PR AÇÕES DO IDR-
Paraná ANO 2020:  Ações do IDR-Paraná com mulheres rurais: ela informa que foram
cinco mil quatrocentos e quarenta e seis mulheres atendidas, 40 Eventos Grupais 1.012
mulheres  participantes  60%  dos  participantes,  PROTAGONISMO  E  AUTONOMIA
ECONÔMICA PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE RENDA: Programa Nossa Gente
Paraná – Renda Agricultor Parceria com a SEJUF e SEAB: De dezembro 2015 até
maio 2021 foram beneficiadas 6.007 mulheres chefes de família com projetos produtivos,
Programa Fomento às Atividades Produtivas Rurais Parceria com Ministérios da
Cidadania e Agricultura e SEAB: 1.164 mulheres beneficiadas com projetos produtivos,
sendo 65% do total dos projetos, PROTAGONISMO E AUTONOMIA ECONÔMICA PARA
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE RENDA, “Melhorou a renda, não fossem as botadeiras
não teria renda. Até a cabeça da gente melhora. Levanto cedo, tomo café e lembro que
tenho que ir lá cuidar delas. Antes não tinha isso, não tinha o que fazer.”, Cleonice Ribeiro
– Roncador Venda de Ovos – R$ 50,00/semana, Atividade Horticultura, Melhoria banheiro
e  água –  Carneiro  Hidráulico,  acesso a  energia  elétrica,  Aquisição geladeira  –  renda
obtida da comercialização produção,  Derci  Grachecki  Covaliski  Nova Laranjeirasi:  “Eu
tenho  muito  a  agradecer,  eu  estava  aqui  sem  nada  e  nem  acreditei  muito  quando
conversaram comigo pela primeira vez,  porque sempre prometiam coisas,  mas nunca
nada chegava aqui. Agora tenho banheiro, luz, uma geladeira e estrada.”, Márcia Rosilda
Pereira Pontes Município Rebouças, antes recolhia material reciclável de bicicleta, com
recurso  do  Renda  Agricultor  comprou  uma  carreta  reboque,  após  3  anos  adquiriu
caminhão, com recursos do PRONAF reformou a casa, construiu barracão para trabalhar
na separação dos materiais recolhidos, Capacitar mulheres nos sistemas de produção
familiar  existentes:  MULHERES  QUE  RECEBERAM  SERVIÇO  DE  ATER  EM
PROCESSOS PRODUTIVOS – ANO 2020:  FINALIDADE DO CRÉDITO, Nº MULHERES,
VOLUME DE RECURSO ACESSADO: Número de mulheres: 11.128 Volume do recurso
acessado:  R$481.503.069,73  Investimento:  R$3.297  Volume  do  recurso  acessado:
R$246.769.713,73,  15%  do  total,  Oportunizar  a  comercialização  da  economia
feminina:  Clarice  Xavier  Moradora  Vila  Rural  de  Rosário  do  Ivaí  Comercializa  na
Associação e direto ao consumidor, PROJETO MULHERES DO CAFÉ 11 municípios no
Norte  Pioneiro  do  Paraná  (em  expansão): 250  Cafeicultoras  Familiares  assistidas;
Marca  coletiva  de  cafés  especiais  “Café  das Mulheres”;  Visibilidade  e  valorização do
trabalho  feminino;  Renda  com  produção  de  cafés  especiais,  marcas  próprias  e;
Recentemente,  o  “Caminho  dos  Cafés  das  Mulheres”  –  circuito  turístico,  Produz  e
comercializa em torno de 200kg mensais de morango orgânico para o mercado privado e
institucional.  Além de alface, brócolis, couve flor, cenoura, beterraba, tomate, pepino e
abobrinha que representam outros 1000 kg mensais,  Inclusão no Programa compra
Direta Paraná - Presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar de São Jerônimo
da Serra (COAF), possui 140 sócios que entregaram cerca de 30 toneladas entre frutas,
legumes e  hortaliças,  8  toneladas de pães para  15 entidades de sete  municípios  da
região,  Inclusão  no  Programa  Gestão  de  Cooperativas:  Associação  de  Mulheres
Rurais de Chopinzinho  - 182 associadas Receberam recursos para equipar a cozinha

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER DO PARANÁ - CEDM/PR
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº. Palácio das Araucárias | Centro Cívico

80.530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil | www.cedm.pr.gov.br

http://www.cedca.pr.gov.br/


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

industrial  Comercializam  360  cucas  por  dia  Além  de  panificados  produzem,  geleias,
compotas,  e  gerenciam  o  armazenamento  dos  produtos  da  merenda  escolar,
PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES RURAIS:  ORGANIZAÇÃO RURAL
Criação da Associação de  Mulheres  Indígenas  na  Aldeia  Tekohá Marangatu,  em
Guaíra:  12  associadas,  Reuniões  sobre  depressão,  saúde  feminina  -  prevenção  ao
câncer  de  mama  e  do  útero,  métodos  contraceptivos,  doenças  sexualmente
transmissíveis,  orientações  para  geração  de  renda,  artesanato  e  agricultura  familiar,
Acesso a recursos, após ter realizado essa apresentação, Miriam pede para que seja
passado a planilha das metas,  em decorrência dos problemas técnicos,  a  planilha foi
enviada  para  o  grupo  do  whatsapp  do  CEDM,  segue  as  informações  da  mesma:
EQUIDADE E PROTAGONISMO:  1.1.  Protagonismo e  autonomia  econômica  para
melhoria das condições de renda: AÇÃO: 1.1.1 Capacitar mulheres nos sistemas de
produção  familiares  existentes;  META:  3.000  mulheres  capacitadas;  PRAZO  DE
EXECUÇÃO: Anual; RESULTADOS ALCANÇADOS 2020: 3.240; AÇÃO: 1.1.2 Promover
novos negócios em atividades agrícolas e não agrícolas, META:1.500 mulheres, PRAZO
DE EXECUÇÃO: Anual, RESULTADOS ALCANÇADOS 2020: 230; AÇÃO: 1.1.3 Divulgar
programas e promover inserção das mulheres nos programas de assistência técnica e
extensão rural, META: 1.000 mulheres inseridas nos programas, PRAZO DE EXECUÇÃO:
Anual,  RESULTADOS  ALCANÇADOS  2020:  5.446;  AÇÃO:  1.1.4  Organizar/fortalecer
eventos que oportunizem a comercialização da economia feminina, META: 250 eventos
realizados,  PRAZO DE EXECUÇÃO: Anual,  RESULTADOS ALCANÇADOS 2020:  Não
realizado em 2020; AÇÃO: 1.1.5 Promover a inclusão de mulheres rurais nos programas
de  inclusão  social  (projeto  renda  agricultor,  fomento  às  atividades  rurais,  Pró-Rural,
Crédito rural, entre outros, META: 3.000 mulheres inseridas  1.800 projetos elaborados,
PRAZO  DE  EXECUÇÃO:  Anual,  RESULTADOS  ALCANÇADOS  2020:  1.520,  1.2.
Fomento da participação das mulheres nos diversos espaços políticos:  AÇÃO: 1.2.1
Realizar  capacitação  sobre  o  funcionamento  das  organizações  e  do  controle  social,
METAS:  70  eventos  realizados,  PRAZO  DE  EXECUÇÃO:  Anual,  RESULTADOS
ALCANÇADOS:  Não  realizado,  AÇÃO:  1.2.2  Incentivar  a  participação  em  conselhos
municipais, associações, sindicatos e cooperativas, METAS: 300 mulheres inseridas nas
organizações,  PRAZO  DE  EXECUÇÃO:  Anual,  RESULTADOS  ALCANÇADOS:  Não
realizado,  1.4 Fortalecimento dos espaços o protagonismo feminino: AÇÃO: 1.4.2
Mobilizar  a  organização  de  grupos  de  mulheres,  METAS:  150  grupos  organizados,
PRAZO DE EXECUÇÃO: Anual, RESULTADOS ALCANÇADOS: Não realizado em 2020,
Miriam agradece a todas,  não havendo mais nada a tratar, a Presidente parabeniza a
apresentação da conselheira Carol e passa para o próximo ponto da pauta; item seis; 6)
Informes da Secretária Executiva: A secretária Fernanda Marchione faz os seguintes
informes:  Correspondências Envidas: Foi encaminhado para todas as conselheiras a ATA
para  contribuições;  Foi  encaminhada  para  todas  as  conselheiras  a  solicitação  de  pauta;  Foi
enviada  a  Nota  técnica  de  orientação  aos  conselhos  municipais  pelos  escritórios  regionais;
Contribuições da ATA: A Ata de junho foi encaminha por e-mail para as conselheiras e para as
colaboradoras que tiveram ponto de falas; A Dra. Lívia colaborou enviando a apresentação; A
Carol colaborou enviando a planilha do monitoramento do plano; A Presidente colaborou com o
resumo da fala dela no item um e algumas correções ortográficas; Carminha encaminhou os votos
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de parabéns, Correspondências Recebidas: Ofício 21/2021 – Liga Brasileira de Lésbicas – LBL,
ficando deliberado uma nota de repúdio à violência de gênero, louvando a ação rápida da polícia
civil na elucidação do caso; Protocolo 17.751.687- 2 -Trata de Manifestação à nota pública: Para
deliberação  do  conselho  sobre  encaminhamentos;  Encaminhamento  de  E-mails:  Foi
encaminhado para todas as conselheiras e colaboradoras os e-mails de convites para eventos
online; Justificativas de Ausência: Eunice Tieko Miyamoto – CUT, justificou ausência, tendo em
vista estar em férias,  Substituições:  O departamento do Departamento do Trabalho da SEJUF
encaminhou por e-Protocolo o pedido de substituição das conselheiras (Titular e Suplente), já foi
encaminhada a minuta de decreto para análise da assessoria técnica para dar continuidade a
tramitação do protocolado,  os  nomes indicados para substituição são:  Titular:  Iria  Colognese
Alves Garcia;  Suplente:  Camila Evelin de Moraes, A SESP pediu substituição da Conselheira
Suplente, indicada: Suplente: Dra. Juliana Heindyk Duarte, ela informa que estes processos estão
em  tramitação  por  e-Protocolo,  e  que  as  novas  indicadas  receberam  a  convocação  para  já
estarem acompanhando as  reuniões  ordinárias,  não  havendo  mais  nada  para  informar  neste
ponto  da  pauta;  item  sete;  7)  Relatório  da  reunião  de  01/07  da  Comissão  da  V
Conferência com a assessoria técnica da SEJUF: A Dra. Gabrielle do DGDM faz o
relato da reunião, ela diz que no dia primeiro de julho a Comissão da V Conferência se
reuniu com o Dr. Victor Hugo, que é o chefe das assessorias técnicas para tratar das
alterações da Lei  nº.17.504/2013 que altera  o  Art.27  e  revoga os  artigos  28 e  29,  a
alteração da lei foi requisitada por ser muito genérica e não estar prevista na lei atual os
custeios da esfera municipal, as conselheiras requisitaram via alternativa, pois alegaram
que o CEDM não arca com gastos municipais, julgando desnecessária e até temerária
uma  alteração  legislativa,  a  saída  encontrada  foi  abrir  protocolo  direcionado  à  PGE,
baseado na lei 2709/2019, para manifestação jurídica dos questionamentos levantados,
pois  a  orientação  terá  respaldo  jurídico,  assinada  pelo  titular  da  pasta,  à  Presidenta
elogiou o relato da Dra. Gabrielle e perguntou à chefe do DGDM se poderia abrir esse
protocolo, o que foi encaminhado prontamente, não havendo mais a tratar ela passa para
o próximo ponto da pauta; item oito; 8) Informe Gerais: Capacitação Assistência ao Pré
Natal  SESA/CMP:  A conselheira  Carol  informa  que  houve  cinco  encontros  para  a
capacitação de assistência ao pré natal para equipe do CMP, conforme foi ponto de pauta
do CEDM, sobre essa necessidade de recursos humanos de lá e o papel de apoio da
SESA,  ela  diz  que  foi  para  equipe  interna,  estavam  a  equipe  de  epidemiologia,  as
enfermeiras e o Dr.  Francisco que é o médico responsável  técnico, que está prevista
ainda uma pare prática, para assim que passar o momento da pandemia, ela diz que essa
foi uma pauta trabalhada no CEDM e que faz parte de todo um histórico, que não foi algo
feito  somente  neste  momento,  mas  que  já  foram  realizam  outras  capacitações  em
parceria entre equipe do CMP, SESA e equipes da 2ª Regional de Saúde, não havendo
mais a tratar neste ponto de pauta a Presidente gradece as informações trazidas pela
Conselheira Carol e passa para o próximo ponto da pauta;  item nove;  9) Palavra das
Conselheiras: A Presidente abre para as palavras das conselheiras, não havendo mais
nenhuma manifestação, ela se despede,  agradecendo a participação de todas,  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. DIOE: 10999
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