
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 2022 do CEDM/PR
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quinze
minutos  em segunda  chamada,  por  web  conferência,  pelo  link:  meet.google.com/gxs-
onae-bmj; 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;  Titular:  Jussara  Fatima
Ribeiro – SEAS; Titular: Dineia Alves de Freitas - SETI; Titular Ana Claudia Machado –
SESP;  Titular:  Kamila  Conte  Kunz –  SEDU;  Suplente:  Michelle  Leite  Carolo  –  SEET;
Titular:  Carolina Bolfe Poliquesi  – SESA; Titular:  Regina Célia Vitório – SEED; Titular:
Joseli  Collaço  –  Casa  Civil;  Suplente:  Desireé  Barbosa  Santiago  -  SUDS/Casa  Civil;
Suplente: Camila Evelin de Moraes – SEJUF/DT; Titular: Priscila Pacheco dos Santos –
SECC; Suplente: Carla Konieczniak Aguiar – SESA; Titular: Andréia Maria Sanson Corat –
SEJUF/DEDIF; Titular: Priscila Costa Paganotto – SEDEST; Suplente: Lenise Rosseto da
Silva – SEPL;  Conselheiras Representantes da Sociedade Civil: Titular: Maria Isabel
Correa – UBM; Titular: Carmen Regina Ribeiro – RFS; Suplente: Lara Cubis de Lima –
RFS; Titular:Eunice Teiko – CUT/PR; Suplente: Benedita Isabel dos Santos – CUT/PR;
Titular: Terezinha Andrade Possebom – HUMSOL; Titular: Margarete Lopes Iung – Grupo
Dignidade;  Titular:  Clarice  Weisheimer  – FETEC;  Titular;  Isabela  Candeloro  Campoi  –
UNESPAR; Suplente: Maria Inez Barboza Marques – UNESPAR; Titular: Rosalina Batista
– ASSEMPA; Suplente: Silvana Rausis Fcachenco – FAMOPAR; Titular: Suplente: Marceli
Camargo – CIAF; Titular: Ivanete Paulino Xavier – RMN/PR; Suplente: Ivanete Paulino
Xavier – RMN; Titular: Margleyse Adriana dos Santos – APP; Suplente: Marcia Aparecida
de Oliveira – APP; Titular:  Andrea Regina Ferreira da Silva – SINDIJUSPR; Suplente:
Patricia Robes Loureiro – SINDIJUSPR; Suplente: Daniele Bittencourt Azevedo Perich –
FETEC; Colaboradores e Convidados: Silvane A F Farah – DGDM/SEJUF; Janaina de
Oliveira Plasido – MP; Andressa Simões Reis Abraão – Procuradoria da Mulher; Leoci
Nardelli – Procuradoria da Mulher; Mariana Martins Nunes – NUDEM; Ana Paula Görgen
– ALEP; Luzyanna Rocha Tavares – Procuradoria da Mulher de Pinhão; Nardi Terezinha
Casanova - Confederação Brasileira Cigana; item um; 1) Boas Vindas da Presidente: A
Presidente  dá  as  boas  vindas  e  diz  que  apesar  de  toda  as  turbulências  precisam
continuar, em seguida ela passa para o item dois da pauta; item dois; 2) Apreciação e
Aprovação da Pauta: Pauta foi aprovada; item três; 3) Aprovação da Ata de Março: A
conselheira Lara da Rede Feminista solicita adequações as quais serão encaminhadas
por e-mail, a conselheira Andrea Regina Ferreira da Silva solicita correção do nome, após
essas  ressalvas  a Ata  foi  aprovada;  item quatro;  4)  Informes do  Departamento  da
Mulher: A Presidente Mara Sperandio agradece a todas que foram no dia oito de março
prestigiar o projeto, que foi um sucesso, comunica que mudou a data do lançamento do
plano estadual, ficando para dia vinte e um de março, que essa é a única data que a
primeira dama pode participar, que apenas não esta definido o local, mas que assim que
estiver  definido  ira  repassar,  salienta  a  importância  da  participação  de  todas  as
conselheiras e das entidades que elas representam, que o horário será as quinze horas,
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Maria isabel diz que nessa da e nesse horário já estava confirmado a live, Mara diz que
este é o único dia e horário que a primeira dama pode participar, Mara diz que tentara
transferir para o dia vinte e dois a live, Maria Isabel diz que dai teria que ser mais para o
final do mês, Rosalina diz que é muito importante a questão do plano, Mara diz que o
lançamento do plano será presencial e que talvez poderiam iniciar a live lá, durante o
lançamento do plano, Maria Inez Barboza Marques diz que talvez o ideal seria adiar, para
que possam realizar com calma pois o evento com a primeira dama pode atrasar, todas
concordam que o ideal seja alterar a data, a secretária verifica a agenda da sala de live e
a data disponível é dia trinta de março, ficando aprovada essa data, a conselheira Maria
Isabel pergunta se terão recursos para viagem das conselheiras, a secretária explica que
falou com a central de viagens para ver a questão do recurso para viagem e que existe
previsão para as reuniões mensais, não havendo previsão para eventos, que neste caso
haveria a necessidade de uma liberação específica e recursos para eventos, que essa
autorização teria que ser mediante autorização o Diretor, dona Rosalina diz que não se
trata de um evento da Secretaria e sim um evento do Conselho, que é a finalização dos
trabalhos do Conselho, que poderia ser por meio de uma convocação extraordinária do
conselho, que dessa forma o recurso poderia, Lara diz que acha muito complicado que
num evento como este, que é baste importante, onde gastaram bastante tempo na análise
e  na  construção,  que  tenham restrição  de  acesso  das  conselheiras  que  não  são  de
Curitiba, que precisam pensar para isso não voltar a ocorrer em eventos importantes,
como o lançamento do plano, diz que entende sobre a previsão orçamentária e que se
tem essa previsão orçamentária precisam ver a possibilidade de estar direcionar esse
recurso dentro da lei, que ficam priorizando eventos com o secretário, a primeira dama ou
os governamentais e não permitem, por contingência, a participação das conselheiras que
não são de Curitiba, que é bastante complicado que as conselheiras não possam estar
presentes,  que  não  tinha  sido  previsto  a  transmissão  online,  que  essa  é  mais  uma
restrição,  a  secretária  diz  que  não  existe  restrição  de  participação  de  nenhuma
conselheira,  Margot  diz  que  se  sente  contemplada  nas  falas  da  Lara  e  diz  que  que
acredita  que  não  é  tão  burocrático  assim,  que  a  Maria  Isabel  como  vice  presidente
poderia acompanhar essas negociações, que está muito chato essa situação de sempre a
sociedade civil não pode comparecer aos eventos e sempre com a justificativa que não
tem recursos, que se tem recursos para a primeira dama viajar por todo estado tem que
ter para a sociedade civil também participar, que a sociedade civil tem o direito e o dever
de comparecer neste ato e serem representadas, defende que a Maria Isabel participe
junta dessa negociação, Silva diz que foi colocado que era prioridade, que se isso é uma
pauta governamental, devem ter essa prerrogativa, Andreia diz que o ponto é de como
fazer  isso,  que  a  sugestão  da  Margot  foi  pertinente  e  que  a  Maria  Isabel  poria  sim
acompanhar essa negociação, Maria Isabel concorda com a Andreia, diz que já abriram
mão de uma data para priorizar o evento de lançamento do plano e diz que quando não
tem a liberação de recursos para o acesso presencial é sim uma restrição, que acredita
que já foram dado vários caminhos e que a sugestão da dona Rosalina foi bem pertinente,
defende que façam os contatos necessários, que devem fazer todo empenho com os
tramites a ser seguidos, que devem considerar como uma reunião de trabalho e diz que
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pode fazer esse acompanhamento, a secretária salienta que apenas está trazendo as
informações, que o desejo é poder ver todas presencialmente, não havendo mais a tratar
ela  passa  para  o  próximo  ponto  da  pauta;  tem  cinco; 5)  Informes  da  Secretária
Excecutiva: Trabalho realizado no período de 07 de Fevereiro à 14 de março: ATA: -
A ATA da reunião de dezembro foi encaminhada por e-mail e pelo grupo do whatsApp
para  todas  as  conselheiras,  a  conselheira  suplente,  Dra.  Juliana  Heindyk  Duarte
solicitou correção em seu nome. 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. Correspondências
Enviadas: - Foi encaminhado por e-mail, para leitura, cópia do Protocolo 18.506.385-2, a
íntegra do relatório final elaborado pelo Grupo de Trabalho “Caso Evandro para o Futuro”,
não tendo mais a tratar ela passa para o próximo ponto da pauta; item seis;  6) Nardi
Casanova:  Sobre  fatos  acontecidos  em uma reunião do Conselho  da  Igualdade
Racial: “Relato Senhora Nardi Casanova, secretária Executiva Nacional da Confederação
Brasileira  Cigana  e  Conselheira  Municipal  do  Comper,  Conselho  da  Promoção  da
Igualdade Racial,  que fala as companheiras do Conselho Estadual  da mulher  do PR,
abordando a forma com que o presidente do Consepir, fala em rede YouTube do site do
governo  na  data  de  7/11/2021  e  solicita  a  presidente  do  Conselho  da  Mulher,  Mara
Sperandio e a vice Senhora Isabel, que repassem o ofício de Direito de resposta com os
anexos a todas as conselheiras. Nardi  diz que a forma abordada do assunto foi  uma
forma  de  constranger  ,  manchar  sua  imagem  e  uma  forma  de  oprimir,  visto  que  o
CONSEPIR tem conselho de ética e em nenhum momento chamaram a para dialogar ou
comentar  se  tinha  alguma Associação  Cigana,  ou  Conselheiro  que  usou  a  fala  para
prejudicá-la,  pois  no  relato  do  direito  de  resposta,  diz  exatamente  o  que  o  atual
conselheiro da comunidade Cigana vem fazendo contra ela, inclusive quando ela esteve
no como Conselheira, este mesmo conselho enviou ofício tentando tirar ela do conselho,
juntamente com seu suplente, o fato foi esclarecido e consta em Ata de 2019/2020, e
inclusive as assinaturas de todos os Conselheiros a favor de Nardi Casanova, informou
também que na ocasião levou ata notarial  na reunião,  onde constava perseguição do
senhor Maurício de Castro Cristo, então levando a buscar medidas jurídicas e medida
protetiva, por duas vezes, visto a gravidade da situação. Ainda no seu relato conta o que
aconteceu em novembro que viria a comemoração do mês da Consciência Negra, tudo
registrado no seu Direito de Resposta, onde se refere ao Card. Nenhum presidente de
Conselho pode chamar outra pessoa de "mau caráter", de uma "má fé tremenda" e que
"precisa de psicólogo", sem antes verificar a veracidade dos fatos, como aconteceu com
ela. Todos esses fatos foram comunicados às famílias ciganas e que inclusive indignados
aguardam também que seu direito de resposta seja colocado no site do governo junto
com a moção de repúdio assinada pelo senhor presidente do Conselho e segundo com
aprovação de todos os  Conselheiros.  Nardi  ainda diz,  como um conselho assina  um
documento sem conversar com ela. E diante disso depois de meses, sem contactá-la,
ouve do senhor Isaac Ramos dentro da secretaria de justiça em uma reunião, onde levou
uma  pauta  da  comunidade  Cigana,  que  vão  fazer  uma  sabatina,  é  inacreditável  e
inaceitável, porquê não a chamaram desde o início. Nardi diz, da sua dignidade, caráter,
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dos seus princípios, valores, e da sua integridade, e que lamenta que ainda existam esse
tipo de atitudes e perseguição, os conselhos são para ajudar uns aos outros, não para
ignorar a história de luta da mulher Cigana, de liderança que buscam de fato  melhorar
uma comunidade, e ainda acrescenta, não deixem que ninguém joguem a história de luta,
e  que se  façam respeitar  suas  trajetórias  e  história  de  vida.  A minha história  com a
comunidade Cigana não é de ontem, é de muitos anos. Tenho muito orgulho de pertencer
a uma família sangue, filha dos filhos. Estamos vivendo momentos difíceis, onde agora é
mais fácil, falar da moral, da imagem das pessoas. Não adianta querermos demonstrar
que temos bom caráter apenas com palavras bonitas. Demonstramos atitudes e gestos.
Nardi conta emocionada, quando estava terminando sua faculdade, que escutou colegas
de sala, rindo das roupas, pois usava saia comprida, brincos longos e muitas pulseiras,
"esse é não é perfil de Secretária Executiva, tem usar terninhos", também lembra que não
deixaram ela participar da comissão de formatura, achando não entender do assunto.
Muito triste relembra que trancou aquele período da faculdade, retornando no próximo e
conseguindo dois anos de estágio na Itaipu Binacional, onde teve oportunidade de se
vestir  como gostava e se sentir  bem, era muito  bem avaliada como estagiária,  tendo
inclusive  festa  de  despedida  pela  chefia  de  superintendência,  e  ainda  carta  de
recomendação para trabalhar. Ela disse na reunião, não deixem que ninguém fale que
você é algo que você não é, quem sabe das suas raízes é sua família. A Nardi Casanova,
solicitou providências e retratação, e juntamente com o Conselho da Mulher, Secretaria de
Justiça,  e seus departamentos onde se trata da igualdade,  do diálogo,  e  dos direitos
humanos.  Disse em um momento de tristeza e choro,  "tenho dignidade,  meu caráter,
meus princípios,  meus valores,  minha integridade,  minha retidão,  minha sobriedade e
minha esperança de um mundo melhor, não vão ser jogada no lixo, por pessoas que não
me conhecem e não respeitam a minha história de vida", O presidente deste conselho
não conhece a minha biografia, não conhece a minha trajetória e muitos: menos a história
de vida, de luta com os Povos Ciganos. Me julgaram e sentenciaram, até mesmo nos
tribunais, juízes buscam averiguar os fatos. A Nardi solicita às Conselheiras do Conselho
da Mulher, e ao presidente e vice que seu direito de resposta seja colocado no site. Por
uma questão de Justiça, igualdade de direitos. E finaliza, "que seu trabalho vai continuar
com clareza e transparência sempre", a Presidente agradece, fala que a função do CEDM
é sempre de ouvir  os dois lados e que o que puderem fazer  irão fazer,  Maria  Isabel
agradece  pelo  relato  e  diz  que  tem  que  acolher  a  diversidade,  diz  que  poderiam
encaminhar uma correspondência para o CONSEPIR pedindo providências para que ela
possa receber  um pedido formal  de  desculpas,  que de fato  aconteceu uma violência
contra uma companheira cigana, ainda mais de um conselho que se propõe a acolher a
diversidade, a Presidente concorda, Denise diz que dentro do CONSEPIR existe uma
nota de repúdio em relação a Nardi Casanova, Nardi diz que essa nota está no site e que
nessa questão que ela pediu o direito de resposta, para que ficasse junto, Mara diz que
irá pedir para o presidente do CONSEPIR, o senhor Saul para que a Nardi possa falar no
CONSEPIR, a Presidente fala que durante o relato da Nardi ela estava em contato com o
diretor geral e que ele aprovou direcionamento do recurso para as viagens, para quem
tem cartão ativo, Maria Inês e Margot diz que não tem cartão, a secretária solicita que
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encaminhe novamente os dados para fazer a atualização dos cartões que estão faltando,
também diz  que  precisam apontar  o  valor  dos  gastos,  no  caso  de  ônibus,  precisam
apontar o valor das passagens de ônibus, no caso de quem ira usar carro próprio não
precisa pois o recurso será apenas para alimentação, Mara diz que então ficou definido
para o dia vinte e um às quinze horas na SEJUF, não havendo mais a tratar a Presidente
passa  para  o  próximo  ponto  da  pauta;  item  sete; 7)  Informe  das  Comissões:  A
conselheira Maria Isabel diz que da comissão de comunicação tinham a questão da live
que já tinha sido confirmado com as presidentes dos conselhos e que agora precisam
fazer novos contatos para reagendar para o dia trinta, com relação o encaminhamento da
Carminha sobre a questão das inserções de falas com relação ao mês da mulher, que
talvez a Mara possa trazer informações pois estão aguardando este retorno, Mara diz que
foi encaminhado o protocolo desta solicitação para a secretaria de comunicação mas que
não houve retorno, que está verificando outra possibilidade, que as conselheiras poderiam
elaborar frases para serem gravadas e serem inseridas nas vinhetas, Maria Isabel diz que
a  ideia  era  que  as  conselheiras  gravassem  mensagens  curtas,  que  quando  tiver  a
resposta da rádio que seja colocado no grupo da comunicação, a secretária informa que
não recebeu  o  retorno da  Dra.  Bianca sobre  as  questões  que  foram colocadas  pela
Carmen no grupo da comissão de saúde, Carol diz que a secretária externou no grupo da
comissão de saúde quanto a paridade, que isso precisa ser visto e se precisar que seja
regularizado, Maria Isabel diz que no caso das comissões não é exigido paridade nas
comissões,  que a paridade é para formação do conselho, que para isso teria que ter
alteração no regimento, a secretaria diz que avaliando o regulamento que não tem nada
que diz que as comissões devem observar a paridade, a secretária diz que colocou no
grupo do whatsapp quanto a observação de horário no grupo, quando falas são colocadas
após o horário de expediente dificilmente irá ver, que no caso de correspondências oficiais
precisa  ser  enviado  por  e-mail,  que  os  grupos  de  whatsapp  são  ferramentas  muito
importantes, porém, precisam observar o horário, Maria Isabel diz que que os grupos são
ferramentas importantes e que nenhuma conselheira deseja sobrecarregar os trabalhos
da secretária executiva, Carol diz que precisam colocar este tema em pauta pois essa é
uma questão que sempre vem sendo discutido, que isso é algo que deve ser pautado
numa próxima reunião, ficando aprovado que para próxima reunião tenha o ponto de
pauta: Revisão das atribuições dos grupos do WhatsApp, Terezinha sugere que seja
feito levantamento das comissões para rever quais são as conselheiras que não estão em
nenhuma comissão, Maria Isabel sugere que todas as conselheiras olhem o regulamento
e veja quais são as comissões e vejam em quais comissões se enquadram e se insiram,
que todas tem que estar em alguma comissão, que a conselheira que não estiver em
nenhuma  comissão  será  inserida  na  que  tiver  menos  integrantes,  que  isso  não  é
autoritário, pois se estão no conselho é para participar dos trabalhos nas comissões, Lara
sugere  como  encaminhamento  que  seja  enviado  por  e-mail  o  levantamento  das
comissões  e  cada  conselheira  possa  mandar  por  e-mail  sua  inscrição,  diz  que  não
havendo mais a tratar neste ponto da pauta, a Presidente passa para o próximo ponto;
item  oito;  8)  Informes  Gerais:  A  conselheira  Carolina  Poliquesi  informa  que  foi
encaminhado um ofício para o CEDM e que no dia vinte e quatro à tarde e vinte cinco até
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o início da tarde terão um seminário de atualização da linha de cuidado materno infantil do
estado, diz que será no teatro Guaíra, em média mil e quintas pessoas irão participar e
que  será  disponibilizado  duas  vagas  para  o  conselho,  que  este  é  um  evento  muito
importante, que no primeiro dia terão alguns anúncios importantes, tais como: incremento
do que o estado cofinancia em relação aos partos, sendo duzentos reais por parto de
risco habitual e trezentos e vinte de risco intermediário e que este valor será dobrado, que
será incrementado o alto risco, onde o contrato é de cem mil e estão propondo cento e
trinta mil, vai entregar equipamento de ultrassom especialmente para medicina fetal, que
fizeram a compra de equipamentos que vieram da Alemanha e que totalizam um milhão
de reais, que é para uma intervenção intra-útero nos casos de má formação fetal, que o
Paraná é segundo estado do Brasil que tem esses equipamentos próprios e que isso dá
condições de realizar os procedimentos e não ter que ter situações de judicialização e até
pagamentos que são fora das tabelas, que será feito uma menção de fortalecimento dos
dois cursos de enfermeiros obstetras, tanto na modalidade residência que está na quarta
turma,  quanto  na  modalidade  especialização,  que  será  lançado  um  sistema  de
monitoramento  da  estratificação  de  risco  das  situações  de  risco  das  gestantes  e  da
crianças do estado e isso será de grande valia para todo o trabalho, que também terá
uma menção a atuação do comitê estadual de prevenção da mortalidade materna e saúde
fetal, que o primeiro dia irá se concentrar nessas apresentações e o segundo dia terão
uma programação para falar sobre puericultura, parto, trabalho em rede de atenção e que
será transmitido via youtube para quem não puder estar presencialmente e agradece a
todas  as  companheiras  que  tem  feito  este  trabalho  conjunto,  Maria  isabel  diz  que
precisam garantir a presença da Carmen, Carol diz que ela já tem a vaga garantida pelo
comitê, Maria Isabel propõe que escolham mais duas conselheiras para estarem lá, Maria
Isabel parabeniza e abre para que as conselheiras se voluntariar para ir participar, Lara
diz que é suplente da RFS e que está mais que representada pela Carminha, Maria Isabel
diz que não tem mais ninguém mais interessada devem dar a vaga para a Lara, Silvana
diz que a Lara pode participar, ficando indicadas pelo conselho a Lara da RFS e Simone
da HUMSOL; Maria Isabel fala da questão das mulheres indígenas, que por solicitações
da SEJUF, no final do ano a FAS conseguiu colocá-los num espaço de acolhimento da
população em situação de rua e que no dia sete participou da reunião e que naquele
momento  eram oitenta  indígenas  e  que  hoje  tem duzentas  e  trinta,  sendo  cinquenta
crianças, depois da reunião foi na cozinha e tinha apenas algumas panelas pequenas que
foram levadas pela pop rua, que naquele dia tinha uma panela de arroz e um fundinho de
panela de frango para duzentas e trinta pessoas comerem e tem fotos das crianças em
filas para receberem uma banana, que naquela reunião perguntou se estavam recebendo
cestas básicas nos territórios e que responderam que não, que então fez essa denúncia
no CONSEAS, e que quem faz essa entrega é a SEJUF e que gostaria de saber da SUDS
sobre o levantamento que solicitou dos territórios, que os relatos de fome são terríveis e
os indígenas quando vem para Curitiba acabam levando a comida porque nos territórios
deles não tem, que está na Constituição que o Estado tem que dar conta, que uma outra
reunião na saca de custodia provisória, uma das questões que ela levantou é que não
pode entender como o governo estadual não faça uma o questionamento junto da FUNAI
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e  da  SESAI,  que  o  governo  está  sendo  conivente,  da  mesma  maneira  o  governo
municipal, pede que o conselho pense com carinho para que possam encaminhar essa
demanda, Silvana diz que Maria Isabel está coberta de razão, que a União, Estados e
Municípios são responsáveis por essa demanda, Silvane fala que iria fazer um convite
mas acabou de ser adiado,  que se trata de uma Plenária Nacional  de Conselhos de
Direitos e foi transferida para o dia trinta de março, que pedem a inscrição, Mara diz que
foi transferido para o dia trinta e um e que mais próximo será informado trazido mais
informações, Desiree pede ajuda da SEJUF para atender o pedido da Nardi, pois a SUDS
já atingiu o limite e a Nardi continua precisando de cesta, Mara diz que podem passar
essa demanda para o Conselho de Direitos Humanos, que poderiam convidá-los para
estar atendendo essa demanda, Silvana diz que está na hora de rever a situação de não
ter fundo, Mara diz que o Conselho de Igualdade Racial pode ser convidado para falar
sobre isso, que precisam comunicar o DEDIF, Mara diz que a conselheira Andreia Corat é
do DEDIF e pode trazer essas informações, Lara discorda do encaminhamento da Mara,
pois essa situação é urgente, que a Maria Isabel fez um pedido de ajuda urgente e que se
deixarem para próxima reunião, pois quem tem fome tem pressa, para que amanhã a
cesta  básica  possa  chegar  na  população,  que  entende  que  tem  especificidades  de
políticas públicas, mas acha que tem que considerar enquanto conselho da mulher em
garantir direitos para essa população específica, Silvana diz que o Estado precisa definir o
entroncamento das entidades que precisam fazer este serviço, Andreia Corat diz no chat
que com relação às cestas básicas em novembro foram realizadas as licitações pela
SEAP e feita a distribuição, ainda no período da Ana Raggio,Mara diz que o departamento
da mulher pode intermediar junto dos outros departamentos, não tendo mais a tratar a
presidente  passa  para  o  próximo  ponto  da  pauta;  item  nove;  9)  Palavra  das
Conselheiras:  A Presidente abre para palavra das conselheiras Maria  Isabel  diz  que
estiveram no oito de março na praça, com muitas mulheres indígenas, africanas, que foi
uma ato muito lindo, que foi um dia de luta, como tem sido todos os dias, para que não
fiquem vendo tantas crianças passando fome como te visto, que a cidade é muito linda,
que  tem  vários  memoriais,  mas  que  não  tem  um  memorial  do  povo  originário,  a
Presidente agradeceu a presença de todas, não tendo mais nenhuma manifestação de
fala  a  Presidente  agradece  a  presença  de  todas  dando  encerramento  a  Reunião
Ordinária. Esta ATA foi degravada pela Secretária Executiva do Conselho Estadual dos
Direitos  da  Mulher,  Fernanda  Marchione  e,  será  encaminhada  às  conselheiras  para
contribuições, depois de aprovada em reunião plenária será publicada e publicizada no
site do CEDM/PR.  Nº da Edição do Diário: 11158 
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