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

Ata da Reunião Ordinária do mês de Novembro de 2021 do CEDM/PR
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por web
conferência;  Abertura  –  A Secretária  Executiva  Fernanda Marchione,  inicia  a  reunião
dando as boas vindas a todas as presentes, 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 – DGDM/SEJUF; Suplente:
Tania  Mara  Domingues  –  SEJUF/DGDM;  Titular:  Jussara  Fatima  Ribeiro  –  SEAS;
Suplente:  Dineia Alves de Freitas  –  SETI;  Suplente:  Juliana Deindyk Duarte – SESP;
Titular:  Kamila  Conte Kunz – SEDU; Titular:  Carolina Bolfe  Poliquesi  –  SESA;  Titular:
Regina Célia Vitório – SEED; Titular: Joseli Collaço – Casa Civil; Suplente: Camila Evelin
de Moraes – SEJUF/DT; Titular: Priscila Pacheco dos Santos – SECC; Suplente: Carla
Konieczniak Aguiar – SESA; Suplente: Desireé Barbosa Santiago – SETI; Conselheiras
Representantes da Sociedade Civil: Titular: Maria Isabel Correa – UBM; Titular: Carmen
Regina Ribeiro – RFS; Suplente: Lara Cubis de Lima – RFS; Eunice Teiko – CUT/PR;
Suplente: Benedita Isabel dos Santos – CUT/PR; Titular: Terezinha Andrade Possebom –
HUMSOL; Titular: Titular: Clarice Weisheimer – FETEC; Titular; Isabela Candeloro Campoi
– UNESPAR; Titular: Rosalina Batista – ASSEMPA; Titular: Silvana Rausis Fcachenco –
FAMOPAR; Titular: Suplente: Marceli Camargo – CIAF; Titular: Celia da Silva Leonardo –
RMN/PR;  Suplente:  Marcia  Aparecida  de  Oliveira  Neves  –  APP;  Titular:  Fabiane
Kravutschke Bogdanovicz – CRP; Suplente: Daniele Bittencourt Azevedo Perich – FETEC;
Colaboradores  e  Convidados: Silvane  A F  Farah  –  DGDM/SEJUF; Tamara  Zázera
Rezende  –  SEJUF;  Alessandra  Abraão  –  ALEP;  Lizz  Ester  Segala  –  NUDEM/DPPR;
Louise Roncone de Nazareno – IPARDES; Maristania Szulak Izé – FETAEP; item um; 1)
Boas Vindas da Presidente: A presidenta dá as boas vindas a todas, ela fala da notícia
do rapaz de dezessete anos que foi morto pela polícia em Curitiba e que nessas situações
as mães são as que mais sofrem importância da divulgação e ampliação da rede de
proteção e criação de novos conselhos, ela diz que a violência que as mulheres sofrem é
uma das razões de estarem trabalhando no conselho, que essas lutas depende de cada
conselheira  e  da  amplitude  que  cada  uma  dá  para  essas  lutas,  fazendo  a  escuta
qualificada,  que  houve  uma  enorme  repercussão  com  a  morte  da  cantora  Marília
Mendonça  em seguida ela passa para o item dois da pauta; item dois; 2) Apreciação e
Aprovação da Pauta: Pauta aprovada; item três; 3) Aprovação da Ata de Outubro: Ata
aprovada; item quatro;  4) Informes do Departamento das Mulheres: Mara Sperandio
cumprimenta a todas as presentes e parabeniza pela realização do curso e convida a
todas para a posse da nova gestão que será realizada na SEJUF, na sala de gestão no
dia vinte e seis de novembro às dezesseis horas, cumprimenta todas as eleitas e também
as que não foram eleitas, ela diz que estão com uma parceria com o instituto Avon e que
iniciarão  um projeto,  através  do  instituto  INDES oferecerão  vagas  de  quinze  dias  de
acolhimento para as mulheres em todo Brasil, que serão oferecidas quatro mil vagas para
mulheres  que  não  estão  com  medidas  protetivas  urgentes  e  que  primeiramente
oferecerão  o  projeto-piloto  em Cascavel,  Curitiba,  Foz  do  Iguaçu,  Londrina,  Maringá,
Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais e que essa parceria será estendida a
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todos os municípios do Paraná e que este é um grande passo para atender as mulheres,
ela  fala  que estão participando no formulário  nacional  de avaliação de risco e que a
Walquiria do CRAM palestrará e convida a todas par assistir e participar deste evento, ela
parabeniza  a  todas  que  participaram da  construção  do  curso,  que  teve  uma  grande
repercussão e que mobilizaram todos os escritórios regionais para essa participação, ela
diz  que  essa  gestão  do  conselho  tem  sido  maravilhosa  e  que  a  próxima  gestão  a
participação  será  a  mesma,  ela  fala  sobre  a  nota,  que  repudia  todas  as  formas  de
violência, que independente de gênero devem repudiar a violência, que isso é uma coisa
grave e que infelizmente ela acontece em todas as áreas, e que o que ela quis dizer com
a  nota  é  que  não  podem  generalizar,  que  no  departamento  diuturnamente  recebem
pedidos de socorros de mulheres, que em dois mil e vinte foram cento e cinquenta e
quatro mil ocorrências de violência doméstica pelos municípios e que o primeiro socorre é
sempre  a  PM,  que  precisam  ver  o  brilhante  trabalho  da  PM,  que  quando  acontece
situações  envolvendo  policiais  são  ações  pontuais,  que  não  podem  apontar  toda
instituição que realiza um trabalho grandioso e brilhante, que devem falar dessas ações
pontualmente e não generalizar que toda a instituição é violenta, que é a PM os primeiros
parceiros e que ajudaram na construção do plano e estão nos trezentos e noventa e nove
municípios do Paraná, mesmo nos lugares mais remotos, ela diz que a contribuição dela é
no sentido de não falar de toda a instituição, diz que repudia a violência, que devem sim
repudiar  a  violência  mas  que  devem  reconhecer  o  brilhante  trabalho  dos  valorosos
policiais, agradece as conselheiras governamentais pelo apoio para que ela assumisse a
presidência e diz que respeita a opinião de todas e diz que precisam estar unidas, a
Presidente pede para que tratem a questão da nota na comissão de comunicação, não
tendo mais a tratar ela passa para o próximo ponto da pauta; i tem cinco; 5) Informes da
Secretaria-Executiva – Aprovação do Calendário 2022:  A secretária apresenta para
aprovação o seguinte calendário: 1ª Reunião Ordinária Fevereiro: 08/02/2022; 2ª Reunião
Ordinária  Março:  15/03/2022;  3ª  Reunião  Ordinária  Abril:  12/04/2022;  4ª  Reunião
Ordinária  Maio:  10/05/2022;  5ª  Reunião  Ordinária  Junho:  14/06/2022  6ª  Reunião
Ordinária  Julho:  12/07/2022  7ª  Reunião  Ordinária  Agosto:  09/08/2022;  8ª  Reunião
Ordinária Setembro: 06/09/2022 9ª Reunião Ordinária Outubro: 04/10/2022; 10ª Reunião
Ordinária  Novembro:  08/11/2022;  11ª  Reunião  Ordinária  Dezembro:  13/12/2022,
calendário  aprovado;  a  secretária  apresenta  na  tela  os  informes,  sendo:  Trabalho
realizado pela Secretária-Executiva no período de 06 de Outubro à 08 de Novembro
de 2021; Aprovação da ATA: - A ATA da reunião de outubro foi encaminhada por e-mail e
pelo  grupo  do  whatsApp  para  todas  as  conselheiras,  a  Presidente  contribuiu  com
correções  ortográficas  e  Fabiane  solicitou  ajustes  referente  a  seu  posto  de  fala.
Pauta/Convocação: -  Foi  encaminhado por  E-mail  e no grupo do WhatsApp para as
conselheiras a Convocação e a Pauta para reunião ordinária; A Pauta foi publicada no site
do CEDM no mesmo dia da convocação.  Justificativas de Ausência: -  A conselheira
Isabela  Kelly Letchakowski, pois no dia 09/11 estará em viagem na Interiorização do
Centro Estadual  de Informações para migrantes e Refugiados e Apátridas -  CEIM no
projeto de capacitação de servidores. - A conselheira Liza Fortes,  a partir do dia 08/11,
estará  de  férias.  Tramitações  por  E-Protocolo:  Substituição  e  Nomeação:-  Foi
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elaborado a Minuta de Decreto para tramitação do Protocolo:18.245.299-8, que trata da
Nomeação da nova composição para o Biênio 2021/2023;  - Foi elaborado a Minuta de
Decreto para tramitação Protocolo: 18.257.620-4, que trata da solicitação de substituição
de conselheira titular e conselheira suplente, sendo indicadas:  MARCIA DE OLIVEIRA
AMORIM, como conselheira titular e KAMILLA CONTE KUNZ como conselheira suplente,
representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas
– SEDU/PR; -  Foi  publicado no  Diário Oficial o Decreto  9102 de Nomeação de  LIZA
MARIE FORTES como conselheira titular, representando SEJUF/DET; - Foi publicado no
Diário  Oficial o  Decreto  9107,  Nomeando  CLAUDETE  CARVALHO  CANEZIN,  como
Conselheira Titular, em substituição a DINEIA ALVES DE FREITAS; e DINEIA ALVES DE
FREITAS,  como  Conselheira  Suplente,  em  substituição  a  SANDRA  CRISTINA
FERREIRA, representantes da Superintendência-Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior – SETI. Correspondências Recebidas: - Ofício 01/2021- Laboratório Mulheres,
Discursividades  e  Resistência  –  Enviado  pela  Conselheira  Fabiane  Kravutschke
Bogdanovicz.  Correspondências  Enviadas:  -  Foi  encaminhado  por  e-mail,  para  as
conselheiras,  a  minuta  da  nota  de  apoio  as  policiais  femininas  para  contribuições  e
aprovação;  -  Foi  encaminhado por  e-mail  a  nota de repúdio para contribuições;  -  Foi
publicado no site a nota de apoio;  -  Foi encaminhado por e-mail  o Relatório Final  do
Seminário de Saúde das Mulheres. não tendo mais a tratar ela passa para o próximo
ponto da pauta; tem seis; 6) Monitoramento do Plano – Apresentação SEED: Regina
Vitório inicia as apresentações do monitoramento do plano na tela, sendo: “Ações do
Plano  Estadual  da  Mulher  –  Coordenação  da  Política  da  Mulher  EQUIDADE  E
PROTAGONISMO: OBJETIVO: 1.1 Protagonismo e autonomia econômica para melhoria
das condições de renda;  AÇÃO:  1.1.1  Divulgar  os  cursos técnicos ofertados na rede
estadual,  com  a  perspectiva  de  valorizar  a  participação  feminina;  META:  04  ações
temáticas por meio de divulgação impressa e/ ou eletrônica voltadas ao público feminino;
PRAZO  DE  EXECUÇÃO:  anual;  RESPONSÁVEL  /  CORRESPONSÁVEL:  SEED/PR;
Ações realizadas (incluir justificativa se não houver ações realizadas): divulgação canais
oficiais  SEED/PR;  https://www.educacao.pr.gov.br/,  Manter/Alterar  ou  Excluir  a  meta:
http://www.ctapedromacedo.seed.pr.gov.br/modules/notícias/.  O  CE  Pedro  Macedo
informa que  já  se  encontram abertas  as  inscrições  para  Cursos  Técnicos  com início
Fev/2022. https://www.educacao.pr.gov.br/EducacaoProfissional-e-Tecnologica; Os cursos
autorizados  pela  Secretaria  de  Educação  são  os  seguintes:  Curso  Técnico  em.
Administração  Integrado  (Duração  de  anos)  Manhã  ou  Tarde.  Curso  Técnico  em
Administração  Subsequente  (Duração  de  1  ano  e  meio)  Noite.  Curso  Técnico  em
Desenvolvimento  de Sistemas Integrado (Duração de 3 anos)Manhã ou Tarde.  Curso
Técnico  em Segurança  do  Trabalho  Subsequente  (Duração  de  1  ano  e  meio)  Noite;
AÇÃO: 1.1.2 Ofertar formação continuada para as/os profissionais das escolas do campo,
indígenas  e  quilombolas,  com  foco  na  promoção  da  igualdade  de  gênero  e  no
fortalecimento da participação de adolescentes e mulheres na economia e geração de
renda;  META:  1  (uma)  formação  ao  ano;  PRAZO  DE  EXECUÇÃO:  anual;  Ações
realizadas (incluir justificativa se não houver ações realizadas): a. Ações de formação de
pedagogas/os e professoras/es que atuam nas comunidades indígenas de Guaíra, Terra
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Roxa e Santa Helena, onde não é escola regular. (em andamento 7 encontros realizados
em  2021  e  mais  três  a  realizar);  b.  Seis  (06)  reuniões  pedagógicas  (on-line)  com
profissionais  de  Escolas  Indígenas  cursistas  (concluída);  c.  Curso  de  formação  das
Equipes Multidisciplinares 2021; d. Programa Tempo de Aprender. Reuniões com técnicos
do  18  NREs em que  se  localizam as  escolas  estaduais  do  campo com organização
multianos. Formação continuada semipresencial, por meio do Programa Escola da Terra,
ofertada  em  parceria  com  o  MEC,  UFFS  e  Unicentro,  para  pedagogos  das  escolas
estaduias do campo multianos, professores das escolas itinerantes e de assentamentos
que adotam a proposta pedagógica por Ciclo de Formação Humana e professores de
escolas multisseriadas municipais; OBJETIVO: 1.2 Fomento da participação das mulheres
nos diversos espaços políticos: AÇÕES: 1.2.1 Divulgar os eventos oficiais de participação
feminina  que  efetivam  políticas  públicas;  META:  ação  contínua;
RESPONSÁVEL/CORRESPONSÁVEL: SEED/NRE; Ações realizadas (incluir justificativa
se  não  houver  ações  realizadas):  canais  oficiais  SEED;  OBJETIVO:  1.3  Acesso  à
informação  e  disseminação  dos  direitos  das  mulheres;  AÇÕES:  Divulgar  cursos  de
formação continuada, Realizar campanhas publicitárias fundamentadas nas legislações
vigentes;  META:  Parceria  com  sociedade  civil  e  universidades,  ação  contínua;
RESPONSÁVEL/CORRESPONSÁVEL: SEED/NRE; Ações realizadas (incluir justificativa
se  não  houver  ações  realizadas):  canais  oficiais  SEED  /EDUCAPLAY;
FORTALECIMENTO  E  UNIVERSALIDADE:  OBJETIVO:  2.5  Promoção  dos  direitos
sexuais  e  reprodutivos;  AÇÕES:  2.5.1  Contemplar  no  currículo  conhecimentos
necessários para a prevenção à gravidez precoce; Ações realizadas (incluir justificativa se
não houver ações realizadas): Em relação ao item, componente Ciências contempla a
temática de prevenção à gravidez precoce levando em consideração o CREP (Currículo
da  Rede  Estadual  Paranaense):  Etapa:  Ensino  Fundamental  -  Anos  Finais-8°  ano.
Unidade  Temática:  Vida  e  Evolução.  Objetos  de  conhecimento:  Sistemas  biológicos.
Mecanismos  reprodutivos.  Sexualidade.  Conteúdo:  Métodos  anticoncepcionais.
Habilidade a ser desenvolvida pelos estudantes: PR.EF08CI09.s.8.14; Comparar o modo
de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de
compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à
prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST). Na etapa do Ensino Médio,  a  BNCC da área de Ciências da Natureza e suas
tecnologias  apresenta  a  seguinte  habilidade  a  ser  desenvolvida:  (EM13CNT207)
Identificar,  analisar  e  discutir  vulnerabilidades  vinculadas  às  vivências  e  aos  desafios
contemporâneos  aos  quais  as  juventudes  estão  expostas,  considerando  os  aspectos
físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e; OBJETIVO: 2.5.2 Intensificar o
reconhecimento e identificação das meninas e mulheres preta e pardas nos sistemas de
registro  de  matrículas  e  censo  escolar  na  rede  estadual  pública  de  ensino;  AÇÕES:
Ampliar em 2% as autodeclarações de meninas e mulheres pretas/pardas; META: 2021;
RESPONSÁVEL/CORRESPONSÁVEL:  SEED;  Ações  realizadas  (incluir  justificativa  se
não houver  ações realizadas):  auto-declaração no ato da matrícula;  OBJETIVO:  2.5.2
Programa Saúde na Escola - PSE - ações de promoção, prevenção e atenção à saúde:
AÇÕES: Ampliar o número de escolas estaduais no Programa; PRAZO DE EXECUÇÃO:
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2021;  Ações  realizadas  (incluir  justificativa  se  não  houver  ações  realizadas):  1138  -
Escolas  Estaduais  pactuadas  para  o  biênio  2021-2022;  ENFRENTAMENTO  Á
VIOLÊNCIA:  OBJETIVO: 3.4 Promoção da Intersetorialida de no desenvolvimento das
ações de enfrentamento à violência e cultura da paz: AÇÕES: 3.4.1 Realizar capacitações
às(aos) técnicos(as)NRE; META: Realização de 6 (seis) encontros formativos EaD com os
técnicos  dos  32  NRE;  PRAZO  DE  EXECUÇÃO:  2021;
RESPONSÁVEL/CORRESPONSÁVEL:  SEED;  Temáticas:  Violência  sexual;  Trabalho
infantil; Prevenção do suicídio; Quando a causa do abandono escolar é a violência; Rede
de Proteção;  Estudo de casos;  AÇÕES:  3.4.2  Contemplar  no  planejamento  ações da
temática da violência contra a mulher, para realização de webinar com abordagem sobre
violência  de  gênero;  META:  Realização  de  webinar  sobre  a  temática  de  violência  de
gênero-SEJUF,  FORTIS;  PRAZO  DE  EXECUÇÃO:  2021;
RESPONSÁVEL/CORRESPONSÁVEL:  SEED;  Ações  realizadas  (incluir  justificativa  se
não houver ações realizadas): Tema: Quando a causa do abandono é a violênciaNre de
Wenceslau/ Tema: Estratégias e articulações entre escolas e Conselhos Tutelares - Nre
de  Assis  e  Toledo/  Tema:  A  importância  do  trabalho  em  Rede-Nre  de  Paranavaí.
Docências,  webinares,  vídeos  aulas  nos  temas:  A Educação  e  o  Conselho  Tutelar;
Violência  escolar  e  bullying;  Acolhimento  e  fluxo  de  encaminhamento  na  educação;
Prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas nas escolas; Prevenção e projeto de vida,
Educação e direitos humanos: um compromisso com a infância e a juventude; A rede
estadual de educação do Paraná e a educação em direitos humanos; As Juventudes e a
Prevenção às  Drogas;  Curso Conhecer  e  Respeitar  na  temática  LGBTQIA+;  AÇÕES:
3.4.3 Programa Escola da Terra; META: Capacitações; PRAZO DE EXECUÇÃO: 2021;
RESPONSÁVEL/CORRESPONSÁVEL:  SEED/MEC/UNI;  Ações  realizadas  (incluir
justificativa se não houver ações realizadas): Formação continuada semipresencial, por
meio do Programa Escola da Terra, ofertada em parceria com o MEC, UFFS e Unicentro,
para pedagogos das escolas estaduais do campo multianos,  professores das escolas
itinerantes  e  de  assentamentos  que  adotam  a  proposta  pedagógica  por  Ciclo  de
Formação  Humana  e  professores  de  escolas  multisseriadas  municipais;  RELATÓRIO
SERE - EMITIDO EM 14/10/2021 -  RESULTADO FINAL PRELIMINAR - QUANTIDADE
DE  ESTUDANTES  CONCLUINTES  DO  SEXO  FEMININO  MATRICULADAS  NAS
ETAPAS_MODALIDADES  DA  ESCOLARIZAÇÃO  -  ANO  LETIVO  2020  -  REDE
ESTADUAL: Nota técnica: 1 - Estudante aprovado ou aprovado por conselho de classe
na  série  final  da  etapa_modalidade  foi  considerado  como  concluinte  da  referida
etapa_modalidade. 2 - O cálculo da quantidade de estudantes foi realizado considerando
a contagem de CGM. 3 - O presente resultado final é preliminar, sendo o considerado
oficial  apenas  o  disponibilizado  no  Portal  do  INEP:  MODALIDADE;  ETAPA  -
MODALIDADE CÓD.; CURSO SAE, CURSO SERI, AÇÃO, SEXO; RESULTADO QTDD
ESTUDANTES CONCLUINTES*; EJA: Eja Fundamental - Anos Finais 5204, EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS-E, 4º Semestre F, Aprovado 5.999; EJA: Eja Fundamental -
Anos  Finais  5204,  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO:  4º  Semestre  F,  Aprovado  -
Conselho de Classe 156; TOTAL - EJA ANOS FINAIS 6,155; EJA, Eja Médio 5205 EJA
ENS MÉDIO 4º Semestre F Aprovado 6,042; EJA: Eja Médio 5205, EJA ENS MÉDIO:  4º
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Semestre F Aprovado - Conselho de Classe 63;  TOTAL - EJA MÉDIO 6,105;  Regular
Fundamental 9 A - Anos Finais 4039; ENSINO FUND.6/9 ANO-SERIE 9º Ano F Aprovado
58,808; Regular Fundamental 9 A - Anos Finais: 4039; ENSINO FUND.6/9 ANO-SERIE 9º
Ano F Aprovado - Conselho de Classe 1,830; TOTAL - EF ANOS FINAIS 60,638; Regular
Fundamental 9 A - Anos Finais 4040; ENSINO FUND 6/9 TEMPO INTEGRA 9º Ano F
Aprovado  1,069;  Regular  Fundamental  9  A -  Anos  Finais  4040;  ENSINO  FUND  6/9
TEMPO INTEGRA 9º  Ano F Aprovado -  Conselho de Classe 23;  TOTAL -  EF ANOS
FINAIS TEMPO INTEGRAL 1,092;  Regular Magistério 489;  FORM.DOC.ED.INF.ANOS
IN.EN.FUN  4ª  Série  F;  Aprovado  2,718;  Regular  Magistério  489;
FORM.DOC.ED.INF.ANOS; IN.EN.FUN 4ª Série F Aprovado - Conselho de Classe 80;
TOTAL - MAGISTÉRIO 2,798; Regular Médio 9; ENSINO MEDIO 3ª Série F Aprovado -
Conselho de Classe 1,666; Regular Médio 9 ENSINO MEDIO 3ª Série F Aprovado 42,856;
TOTAL - EM REGULAR 44,522; Regular Médio 13 ENSINO MEDIO CICLO 3ª Série F
Aprovado 60; TOTAL - EM CICLO 60; Regular Médio 14 ENSINO MEDIO EM TEMPO
INTEGR 3ª Série F Aprovado 374; TOTAL - EM TEMPO INTEGRAL 374; Regular Médio
Integrado 542 TEC EM VESTUARIO-INT ET PR IND 4ª Série F Aprovado 6; Regular
Médio  Integrado  620;TEC.EM COMERCIO EXT-INT ET GN 4ª  Série  F  Aprovado  12;
Regular  Médio  Integrado  621;  TEC.EM  CONTABILIDADE-INT  ET  GN;  4ª  Série  F
Aprovado 11; Regular Médio Integrado 625; TEC.EM INFORM P. INTERNET-IN ET 4ª
Série F Aprovado 1; Regular Médio Integrado 629; TEC.EM MECATRONICA INT-ET CPI
4ª Série F Aprovado 1; Regular Médio Integrado 634; TEC.EM MECANICA INT-ET CPI 4ª
Série F Aprovado 3;  Regular Médio Integrado 641; TEC.EM PUBLICIDADE INT-ET 4ª
Série F Aprovado 10; Regular Médio Integrado 664; TEC EM AGRONEGOCIO-INT ET RN
4ª Série F Aprovado 25; Regular Médio Integrado 716 TEC EM ELETROELETRONICA-I
ET 4ª Série F Aprovado 2; Regular Médio Integrado 942 TEC.EM SECRETARIADO-INT
ET  GN;  4ª  Série  F  Aprovado  122;  Regular  Médio  Integrado  942;  TEC.EM
SECRETARIADO-INT ET GN;  4ª  Série  F Aprovado -  Conselho de Classe 1;  Regular
Médio Integrado 943 TEC.EM ADMINISTRACAO-INT ET G 4ª Série F Aprovado 1,014;
Regular Médio Integrado 943 TEC.EM ADMINISTRACAO-INT ET G 4ª Série F Aprovado -
Conselho de Classe 68; Regular Médio Integrado 946 TEC.EM ALIMENTOS-INT ET PA 4ª
Série F Aprovado 41; Regular Médio Integrado 948 TEC.EM EDIFICACOES-INT ET INF
4ª Série F Aprovado 85; Regular Médio Integrado 948 TEC.EM EDIFICACOES-INT ET
INF 4ª Série F Aprovado - Conselho de Classe 7; Regular Médio Integrado 949 TEC.EM
LOGISTICA-INT ET GN 4ª Série F Aprovado 55; Regular Médio Integrado 949 TEC.EM
LOGISTICA-INT ET GN 4ª Série F Aprovado -  Conselho de Classe 4; Regular Médio
Integrado 958 TEC.EM MEIO AMBI-INT ET ASS 4ª Série F Aprovado 10; Regular Médio
Integrado 958 TEC.EM MEIO AMBI-INT ET ASS 4ª  Série  F Aprovado -  Conselho de
Classe 3; Regular Médio Integrado 961; TEC.EM REC HUMANOS-INT ET GN 4ª Série F
Aprovado 6; Regular Médio Integrado 963; TEC.EM INFORMATICA-INT ET IC 4ª Série F
Aprovado 174; Regular Médio Integrado 963; TEC.EM INFORMATICA-INT ET IC 4ª Série
F  Aprovado  -  Conselho  de  Classe  7;  Regular  Médio  Integrado  964;  TEC.EM
ELETRONICA-INT ET CPI 4ª Série F Aprovado 1; Regular Médio Integrado 964; TEC.EM
ELETRONICA-INT ET CPI 4ª Série F Aprovado - Conselho de Classe 1; Regular Médio
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Integrado 966;  TEC.EM PORTOS-INT ET IE 4ª  Série  F Aprovado 16;  Regular  Médio
Integrado 969; TEC.EM ELETROMECANICA-I ET CP; 4ª Série F Aprovado 5; Regular
Médio Integrado 1258 TEC EM BIOTECNOLOGIA-INT ET P 4ª Série  F Aprovado 53;
Regular Médio Integrado 1258; TEC EM BIOTECNOLOGIA-INT ET P 4ª Série F Aprovado
- Conselho de Classe 1; Regular Médio Integrado 1423 TEC EM PRO DENTARIA-INT ET
AS 4ª Série F Aprovado 3; Regular Médio Integrado 1424 TEC EM MEIO AMBI-INT ET AS
4ª Série F Aprovado 75; Regular Médio Integrado 1424 TEC EM MEIO AMBI-INT ET AS 4ª
Série  F Aprovado -  Conselho de Classe 10;  Regular  Médio  Integrado 1426 TEC EM
SAUDE BUCAL-INT ET AS 4ª Série F Aprovado 9; Regular Médio Integrado 1427 TEC
EM SIST DE EN REN-I ET CPI 4ª Série F Aprovado 12; Regular Médio Integrado 1432
TEC EM QUIMICA-INT ET PI 4ª Série F Aprovado 68; TOTAL - MÉDIO INTEGRADO
1,922;  Regular  Prof/Técnico  94 QUAL PROF.  ASSIS ADMINISTRATIV 4º  Semestre  F
Aprovado 52; Regular Prof/Técnico 94 QUAL PROF. ASSIS ADMINISTRATIV 4º Semestre
F  Aprovado  -  Conselho  de  Classe;  Regular  Prof/Técnico  693  TEC.EM
ELETROELETRONICA-S  ET  4º  Semestre  F  Aprovado  3;  Regular  Prof/Técnico  921
TEC.EM EDIFICACOES-SUBS ET INF; 4º Semestre F Aprovado 32; Regular Prof/Técnico
921  TEC.EM EDIFICACOES-SUBS ET INF;  4º  Semestre  F  Aprovado  -  Conselho  de
Classe 6; Regular Prof/Técnico 926 TEC.EM MECANICA-SUBS ET CPI 4º Semestre F
Aprovado 2; Regular Prof/Técnico 937 TEC.EM ELETROMECANICA-S ET C 4º Semestre
F  Aprovado  1;  Regular  Prof/Técnico  1227;  TEC  EM  SAUDE  BUCAL-SUB  ET AS  4º
Semestre F Aprovado 14; Regular Prof/Técnico 1227 TEC EM SAUDE BUCAL-SUB ET
AS 4º Semestre F Aprovado - Conselho de Classe 3; Regular Prof/Técnico 1230 TEC EM
ENFERMAGEM-SUBS ET A 4º Semestre F Aprovado 32; Regular Prof/Técnico 1230 TEC
EM  ENFERMAGEM-SUBS  ET  A 4º  Semestre  F  Aprovado  -  Conselho  de  Classe  1;
Regular  Prof/Técnico  1233  TEC  EM  PRO  DENTARIA-SUB  ET  AS  4º  Semestre  F
Aprovado 3; Regular Prof/Técnico 1234 TEC EM FARMACIA-SUBS ET AS 4º Semestre F
Aprovado 25; Regular Prof/Técnico 1234 TEC EM FARMACIA-SUBS ET AS 4º Semestre
F Aprovado - Conselho de Classe 2; Regular Prof/Técnico 1254 TEC EM QUIMICA-SUB
ET PI 4º Semestre F Aprovado 58; Regular Prof/Técnico 1254 TEC EM QUIMICA-SUB ET
PI 4º Semestre F Aprovado - Conselho de Classe 2; Regular Prof/Técnico 1264 TEC EM
BIOTECNOLOGIA SUB ET P 4º Semestre F Aprovado 18; Regular Prof/Técnico 1264
TEC EM BIOTECNOLOGIA SUB ET P 4º Semestre F Aprovado - Conselho de Classe 2;
Regular  Prof/Técnico  1802  TEC  EM  EDIFICACOES-CONC  ET  IN  4º  Semestre  F
Aprovado  1;  Regular  Prof/Técnico  1804  TEC  EM  ELETROMECAN-CON  ET  C  4º
Semestre F Aprovado 1; Regular Prof/Técnico 1806 TEC EM QUIMICA-CONC ET PI 4º
Semestre F Aprovado 20; Regular Prof/Técnico 1815 TEC EM FARMACIA-CONC ET AS
4º Semestre F Aprovado 16; Regular Prof/Técnico 1816 TEC EM MECANICA-CONC ET
CPI  4º  Semestre  F  Aprovado  4;  TOTAL-PROF/TÉCNICO  303;  Fonte:
SEED/DPGE/DGDE/CIE - Dados Educacionais;  Secretaria de Estado da Educação e
do Esporte Diretoria de Educação Departamento de Diversidade e Direitos Humanos
CONSELHO ESTADUAL DO DIREITOS DA MULHER – CEDM PLANO ESTADUAL DA
MULHER EIXO EDUCAÇÃO - REDE DE ENSINO PÚBLICA DO PARANÁ:  TOTAL DE❖
ESCOLAS = 2111;  Total de municípios=399;  Total de Núcleos Regionais de Educação❖ ❖
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= 32 Modalidades de ensino – Regular – Ensino Fundamental – Anos Finais Ensino Médio
Educação Profissional Integrada a EJA PROEJA Educação de Jovens e Adultos – EJA
Educação Especial; Fonte http://www4.pr.gov.br/escolas/numeros/; CURSOS TÉCNICOS:
DOIS VIZINHOS LEONARDO DA VINCI, C E-EF M N PROFIS FORM.DOC.ED.INF.ANOS
IN.EN.FUN Matutino; DOIS VIZINHOS S JORGE D OESTE JOSE DE ANCHIETA, C E
PE-EF M N PROFIS FORM.DOC.ED.INF.ANOS IN.EN.FUN Matutino; DOIS VIZINHOS S
JORGE D OESTE JOSE DE ANCHIETA, C E PE-EF M N PROFIS TEC.EM AGROECOLO
ALT INT ET RN Integral; DOIS VIZINHOS SALTO LONTRA MARIA MARGARIDA, C E IR-
EF M N FORM.DOC.ED.INF.ANOS IN.EN.FUN Vespertino; DOIS VIZINHOS, C E DE-EF
M  PROFIS  TEC.EM  ADMINISTRACAO-INT  ET  GN  Matutino;  DOIS  VIZINHOS
LEONARDO  DA VINCI,  C  E-EF  M  N  PROFIS  TEC.EM  INFORMATICA-INT  ET  IC
Matutino;  CURITIBA  BENTO  M  DA ROCHA  NETO,  C  E-EF  M  PROFIS  TÉC.  EM
INFORMÁTICA -  INT  Noturno  CURITIBA BENEDICTO  J  CORDEIRO,  C  E-EF  M  N
PROFIS  FORM.DOC.ED.INF.ANOS  IN.EN.FUN  Matutino;  CURITIBA  BENEDICTO  J
CORDEIRO, C E-EF M N PROFIS TEC.EM ADMINISTRACAO-SUBS-ET GN Noturno;
CURITIBA CENTRO EST EDUC PROFIS DE CURITIBA TEC EM BIOTECNOLOGIA-SUB
ET  PI  Noturno;  CURITIBA  TEC  EM  MANUTENÇÃO  AUTOMOTIVA  Vespertino;
https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/202011/20
21_cursos_tecnicos_autorizados.pdf;  DEPARTAMENTO  DE  PROGRAMAS  PARA  A
EDUCAÇÃO BÁSICA:   Oferta de diversos programas voltados à prática esportiva, à❖
cultura e aprendizagem de idiomas, à tecnologia, ao protagonismo juvenil, à juventude
participativa, à cidadania, ao empreendedorismo, inclusivos a todos e todas.  Objetivo:❖
ampliar  tempos,  espaços  escolares  e  oportunidades  de  aprendizagem   Programas:❖
Programa  de  Atividade  de  Ampliação  de  Jornada  Periódica  que  contam  com  várias
atividades  em  diversas  áreas  de  conhecimento;  Programa  Edutech-atividades  de
programação;  Programa  de  Aulas  Especializadas  de  Treinamento  Esportivo  –  AETE;
Programa Vôlei  em Rede – VR; Centro de Línguas Estrangeiras Modernas – CELEM;
Sala de apoio à Aprendizagem – Fundamental e Médio;  CONSIDERAÇÕES FINAIS: ❖
Acompanhamento sistemático dos objetivos e ações que possam contribuir e efetivar as
políticas  públicas  de  promoção  dos  direitos  das  mulheres.   Estabelecimento  e❖
alinhamento SEED e CEDM de trabalho colaborativo e preventivo às violências contra as
mulheres; “Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos
o  direito  de  sermos  diferentes  quando  a  nossa  igualdade  nos  descaracteriza.  Dai  a
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não
produza,  alimente  ou  reproduza  as  desigualdades”  (BOA  VENTURA  DE  SOUZA
SANTOS);  Célia  fala  da  equipe  multidisciplinar  e  que  a  Rede  de  Mulheres  Negras
participou junto com as comunidades quilombolas do Paraná da construção da cartilha
do protocolo de consulta que foi lançado em maio deste ano e esse trabalho foi realizado
em conjunto com a equipe da SEED, ela coloca no chat o link da cartilha e com a questão
do quesito raça cor que realmente as mulheres se sentem constrangidas e que é a partir
da educação na primeira infância que desmitificarão essa questão, Marcia da APP diz que
esteve olhando no site de comunicação do CEDM e que olhando no site não se tem
nenhum projeto e que precisam ter a SEED como ponto de referência na área de projetos
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no combate a violência contra meninas e mulheres e que essa será uma indicação que
farão para o novo plano, que se tenha um espaço dentro do portal dos estudantes para
este acolhimento, Regina diz que o portal está sendo revisado com este objetivo, Carmen
pergunta se nos dados do EJA se tem a taxa de aprovação, Regina diz que tem nos
dados educacionais mas que terá que fazer essa solicitação, Carmen solicita que a hora
que conseguir que envie e pede para a Secretária que encaminhe a apresentação de hoje
por e-mail, Silvana parabeniza o trabalho que foi apresentado, a Presidente agradece a
conselheira Regina pela parceria e não havendo mais a tratar a Presidente passa para o
próximo ponto da pauta; item sete; 7) Informes do Grupo de Trabalho de Construção
do  Plano  Estadual  dos  Direitos  da  Mulher: Tamara  fala  que  tem  feito  reuniões
semanais  para  conclusão  do  plano  e  que  será  apresentada  no  próximo  ano,  que
semanalmente tem se reunido com o IPARDES e que a Louise passará o relato, Louise
se apresenta dizendo que trabalha no IPARDES desde dois mil e cinco e que já trabalhou
nas  revisões  de  outros  planos,  que  atualmente  estão  com  equipe  bem  reduzida  no
IPARDES, que está construindo com pouco apoio, que não tem uma equipe para dialogar
e por isso algumas limitações estarão presentes para custo, qualidade e recurso, ela diz
que todo processo é concebido a ideia de fazer  plano olhando para três  dimensões,
primeiro  uma dimensão é  discutir  o  contexto  de  princípios,  segundo seria  um retrato
diagnóstico das condições em um público específico e um terceiro uma discussão entre
essas  duas  coisas  para  verificar  estratégias,  que  este  processo  estar  alinhado  para
avaliar se faltam coisas e se precisam acrescentar coisas e quais as estratégias seria
prioridade, que também teria uma limitação sobre o que é prioridade na estratégia e isso é
do  conselho,  ela  fala  que  não  trouxe  a  apresentação  pois  será  preciso  marcar  uma
discussão mais longa para apresentar todos os dados e os slides e então poderão discutir
o que poderá ser mudado, que precisam deste passo de construção coletiva depois que
os trabalhos estiver mais consolidado, ela diz que priorizaram tentar atualizar o estudo
que se tem para dados atuais, que algumas tabelas não tem alteração pois não tem dado
novo e outras não conseguiram da mesma forma mas criaram outros indicadores para
orientar  e  neste estudo tinha três capítulos,  no primeiro falava-se demografia,  arranjo
familiar,  trabalho  e  renda,  o  segundo  falava  saúde,  acolhimento  de  mulheres
institucionalizadas e representação de cargos eletivos e o terceiro falava sobre todos os
tipos de violência e violações de direitos que as mulheres sofriam, ela diz que as duas
primeiras partes já estão consolidadas, ela diz que o IPARDES entregará o que é possível
entregar até o dia trinta de novembro e que tem que conversar para ver o que precisam
agregar o que o conselho entende ser o melhor,  ela diz que tem bastante material para
ser analisado e que podem até pensar  em outros materiais menores que o conselho
considera ser importante para divulgar, Silvana Rauses fala que seria importante criar a
biblioteca do conselho para que fique mais fácil encontrar os materiais que estão sendo
apresentados,  Mara  parabeniza  pela  apresentação  e  diz  que  está  acompanhando  o
trabalho que está  sendo realizado pela  equipe e  a  dedicação de todas,  a  presidente
lembra as conselheiras que também ficaram de enviar contribuições para a construção do
plano, Carmen parabeniza pelo trabalho e diz que fizeram um relatório do seminário sobre
saúde e que tem algumas coisas que de para aproveitar, Louise diz que foi passado para
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ela e que ainda fará o alinhamento e que está usando sempre no plural mulheres e que
sempre que for verificado algum termo que não está adequado que falem para que seja
possível melhorar, a Presidente agradece e diz que este trabalho é fundamental, Arilda diz
que em relação a questão mais teórica estão trabalhando com o departamento e que foi
encaminhado o instrumento para as colaborações do conselho, Silvane diz que os quatro
eixos que foram definidos no último plano e pelo fato de não terem tido uma conferência
optou-se por trabalharem os mesmos eixos pois foram muito bons e que é importante
entenderem isso e que o plano será lançado no próximo ano e que após a conferência se
surgir outros eixos podem adequar ao novo plano, a Presidente diz que é coerente a
forma que vem sendo trabalhado e  não havendo mais a tratar neste item a Presidente
passa para o próximo ponto da pauta; item oito; 8) Informes das Comissões: Comissão
Eleitoral  e  Comissão  de  Comunicação: A Presidente  solicita  que  alguém fale  pela
Comissão Eleitoral, Carmen diz que a comissão eleitoral encerrou seus trabalhos e que
todos os objetivos foram cumpridos, a Presidente agradece a comissão pelo belo trabalho
que foi realizado e também agradece a secretária-executiva pelo trabalho no processo
eleitoral,  a  presidente  solicita  que Isabel  fale  pela comissão de comunicação e pelos
cursos, Isabela diz que fecharam o curso mesmo com as dificuldades tectonológicas e
que  o  apoio  da  Marceli  foi  fundamental  para  que  desse  tudo  certo  e  que  o  horário
escolhido foi  muito  bom e possibilitou uma ótima participação,  agradece a secretária-
executiva pelo apoio e que ficou um material muito bom e que está gravado e disponível
para que outras pessoas possam assistir, ela diz que deu tudo cero e agradece a todas
que participaram, Silvane parabeniza a todas e em especial a Marceli por todo apoio e a
todas que participaram e que este deve ser o primeiro de muitos e que essa forma online
possibilita atingir um amplo número de mulheres, Sivana Rause diz que devem todo esse
trabalho  ao  apoio  da  Marceli  e  que  precisam divulgar  mais  o  site  para  as  mulheres
acessarem, a Presidente concorda que precisam melhorar o site e que a comissão de
comunicação precisa trabalhar nisso e que possam pensar em outros cursos em formato
curto e que isso é muito bom e necessário e agradece a todas e diz que foi desgastante
mas no final foi  muito gratificante e saíram com a vontade de produzir mais material,
Isabela diz que houve muita interação no YoTube e que poderiam pensar em realizar este
dialogo uma vez por mês, a Presidente diz que tem muita carência de mulheres por estes
espaços, que todas essas rodas que possam fazer valorizam as pessoas e que todas
aprendem, a Presidente pede o posicionamento do conselho sobre a nota de repúdio e
pede que ajudem a construir de forma que seja em consenso, que precisam fazer chegar
num  caminho  de  chegada,  que  é  importante  que  o  que  saia  de  forma  que  fique
confortável para todas, que ao mesmo tempo que demonstrem a indignação não seja
jogado lama em toda corporação e pede que leve para a comissão para essa construção
e diz que quer ouvir o conselho no sentido de construir a nota num consenso, a Dra.
Juliana do DEPEN diz  que não é só  um direito  do conselho mas uma obrigação do
conselho repudiar o ato do policial contra a mulher que foi agredida mas que não pode
impor este ato a toda instituição PMPR, ela diz que quando acontece qualquer situação
de violência é a polícia militar a primeira instituição que pedem socorro, que a Polícia
Militar goza de credibilidade e respeito por parte de toda sociedade e que em razão de um
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ato isolado por parte dos policiais que praticaram a agressão e os que se omitiram não
pode  apagar  todo  trabalho  positivo  das  forças  de  segurança,  que  é  uma  obrigação
mostrar  o  repúdio  ao  ato  mas  tomando  o  cuidado  que  este  repúdio  é  referente  aos
policiais que praticaram o ato e não a instituição, Lara concorda com a última fala da Dra.
Juliana e diz que estes casos isolados não são tão isolados pois estão ocorrendo com
certa frequência e o conselho tem que se posicionar e que isso é importante para que a
instituição tome todos os cuidados para que isso não volte a ocorrer, dona Rosalina diz
que tem que fazer a nota e que todas que tem cadeira no conselho, independente de ser
sociedade civil ou governamental precisam trabalhar a política da mulher e é referência
para as mulheres e não podem frustra isso e não importa qual seja o seguimento que a
violência existe e o conselho tem que se posicionar,  ela  diz que não falarão de toda
corporação mas sim dos policiais que praticaram a violência e que a violência continuou
quando a mulher chegou na casa da mulher brasileira que em vez de proteger a mulher
protegeu o  homem mantendo a  mulher  agredida algemada e  ouvindo agressões dos
agressores, a Presidente concorda que foi um absurdo a forma que a mulher foi recebida
na casa da mulher brasileira, Silvana diz que é importante ouvir todas que participaram da
construção  da  nota,  que  precisam contemplar  a  todas  que  estão  participando  dessa
construção, a Presidente diz que é muito difícil o acesso com a SESP, Carmen diz que
todas as notas são enviadas para o e-mail e whatsapp para todas participar, que teve
duas contribuições que ela acompanhou que foi da Dra. Ana Cláudia e da Mara, ela diz
que o que ela colocou como desabafo é muito verdadeiro, que a parte administrativa e
hierárquica na SESP é um problema, que é uma secretaria impenetrável, ela fala que o
país é campeão em mortes causadas por policiais, que não é ela quem está dizendo isso
e sim os dados, que não se trata de um caso isolado e sim casos recorrentes, que são
´profissionais que passaram em um concurso publico e que são pagos com nosso salário
e que a atitude da secretaria de segurança foi de respaldar essa ação dos policiais, que
precisam apontar o problema e que o problema não está apenas nestes policiais e sim na
concepção de se fazer segurança pública, que o que está errado precisa ser dito, ela diz
que isso é um desabafo mas que não aguenta mais isso, que estão chegando a um ponto
insustentável,  a  Presidente  parabeniza  as  falas  da conselheira  Carmen,  a  Presidente
reencaminha para a comissão de comunicação para construir uma nota mais genérica,
que essa é uma forma de fazer a construção e pede para aprovarem ou não, Clarice
parabeniza a conselheira Carmen pelas falas e diz que quando a pessoa se torna violenta
ela é a primeira violentada e isso macula o nome da instituição e que essa exposição
contribui para melhoria de condições de trabalho desses profissionais, Silvana diz que a
instituição também precisa responder a sociedade, a Presidente solicita a aprovação do
encaminhamento,  ficando  aprovado  o  reencaminhamento  para  a  comissão  de
comunicação para deixar a nota mais ampla e a mesma será encaminhada por e-
mail, não havendo mais a tratar neste ponto da pauta a Presidente passa para o próximo
ponto; item nove; 9) Relato do Seminário de Saúde das Mulheres: A Presidente diz que
era um seminário  a ser  construído com o conselho estadual  da mulher  e  o conselho
estadual  de  saúde,  o  conselho  de  saúde  não  se  pronunciou  e  por  isso  fizeram  um
encontro estadual com muita dificuldade, pois tudo foi feito a toque de caixa, que fizeram
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uma prévia do relatório  e depois participaram do seminário sul  e sudeste,  que várias
conselheiras  o  CEDM  participaram  e  agradece  a  todas  que  puderam  participar,  em
seguida ela pede que a conselheira suplente Lara que também participou do Seminário e
trabalhou bastante  no relatório  faça a complementação,  Lara fala  que este seminário
revisaria o que tinha sido aprovado na conferência de dois mil e dezessete para propor
questões de saúde da mulher  para conferência nacional  que uma conferência ampla,
ela fala que é lamentável  que o conselho estadual de saúde não tenha participado e
puxado o seminário como deveria ter feito e acha bastante assustador e diz que tem
perdido muito na questão da representatividade, que tem tido várias perdas, ela diz que o
conselho da mulher deveria ter estado mais presente diante da negligência do conselho
estadual de saúde, ela diz que é indignante e desanimador ver que as pautas que foram
colocadas em dois mil e dezessete retrocederam e que mais do que nunca devem estar
alerta, diz que terá uma nova etapa no dia vinte e cinco de novembro e pede que as
conselheiras que puderem que é extremamente importante marcar presença, que façam
proposta para que possam avançar nas questões de saúde das mulheres, que este é o
momento  de  fazer  resistência  e  marcar  posicionamento,  a  Presidente  agradece  a
conselheira Márcia da APP colocando a disposição das ferramentas que era necessário,
agradece a Lara e a Carminha por todo trabalho, agradece a secretária Fernanda pelo
apoio com os encaminhamentos e não havendo mais a tratar neste ponto da pauta a
Presidente passa para o próximo ponto; item dez; 10) Informes Gerais: Mara pede para
apresentar um cartaz e diz que estão realizando um trabalho de enfrentamento e combate
a violência nos condomínios,  diz  que estão fazendo uma ponte com o SINCOV para
colocação do cartaz em todos os condomínios e pede que as conselheiras divulguem este
material entre os conselhos municipais, a conselheira Rosalina diz que foi procurada por
uma  senhora  de  Curitiba  que  está  sofrendo  violência,  que  ela  está  com  medidas
protetivas mas está com muito medo de morrer e quer ver do conselho quem pode ajudar,
Rosalina agradece a todas pelo carinho no momento de luto, ela diz que estava sofrendo
muito durante o período da doença da irmã e que as palavras de conforto e de carinho
foram  muito  importantes,  a  Presidente  novamente,  em  nome  do  CEDM  presta
solidariedade a conselheira Rosalina, a Presidente diz que terão os dias de ativismo pelo
fim da violência contra as mulheres e que no dia cinco a frente feminista fez uma ação em
frente  a  rodoferroviária  pedindo o  nome da  menina  Raquel  Genofre,  pedindo que  se
coloque o nome dela e para lembrar o que aconteceu para que não aconteça com outras
meninas,  ela  diz  que no  Brasil  os  dezesseis  dias  de  ativismo são vinte  um dia  pois
comemoram o dia da consciência negra, ela diz que toda essa questão de violência que
atinge mais as mulheres negras que possam dar mais visibilidade a esses dias, que não é
só neste mês, que é o ano inteiro mas que nesses dias de ativismo possam dar mais
visibilidade as mulheres negras e diz que se alguém quiser fazer algum texto podem
publicar no site do CEDM, na sequência a Presidente agradece a todas por toda gestão,
em especial  a  conselheira  Carmen por  todas as  palavras,  não tendo mais  a tratar  a
presidente  passa  para  o  próximo  ponto  da  pauta;  item onze;  11)  Palavra  das
Conselheiras: Superado no item nove, não tendo mais nenhuma manifestação de fala a
Presidente novamente agradece a presença de todas  dando encerramento a Reunião
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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. Nº da Edição do Diário: 11074.
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