
                             SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF

                                                                           Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná

                                                     Ata da Reunião Ordinária do CEDM/PR 

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às treze horas e quarenta e cinco

minutos, no Palácio das Araucárias localizado a Rua Jacy Loureiro de Campo s/n, Sala de Gestão, nesta

capital,  foi  realizada  a  Reunião  Ordinária  do Conselho Estadual  dos  Direitos  da  Mulher  do  Paraná.

Fizeram-se presentes, conforme convocação prévia  Conselheiros Representantes Governamentais,

Goretti Bussolo e Suplente Tatiani Macarini da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social

SEDS; Jussara Fátima Ribeiro da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento SEAB; a suplente

Clemilda Santiago Neto da Secretaria de Estado da Educação SEED; Ana Zaiczuk Raggio e Suplente

Kelly L. Savioli da Cunha Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos SEJU; Carolina

Bolfe Poliquesi da Secretaria de Estado da Saúde SESA; Loise da Costa e Silva Garnica da Secretaria de

Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPL; Natalie Unterstell da Casa Civil; Márcia Rejane

Vieira Marcondes da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária SESP;

Conselheiros Representantes da Sociedade Civil, Maria Isabel Pereira Correa e a Suplente Deborah

Branco Godinho Castro da União Brasileira de Mulheres UBM/PR; Carmem Regina Ribeiro da Rede

Feminista de Saúde; Suplente Ivanete Paulino Xavier Suplente da Rede Mulheres Negras PR; Suplente

Alzimara Cabreira Fraga Bacel da Federação de Mulheres do Paraná.  Colaboradores e Convidados

(as), Maria Isabel Leprovost B. Daldin da SEED; Janaína Plasido CAOP Direitos Humanos; Mari Queiroz;

César Prevedello, Advogada, SEDS CPM; Jaqueline B. Monteiro Casa Civil PCJ/DE; Rafaela Baranski

apoio da Secretaria Executiva, Ana Raggio Suplente SEJUF; Quelen Coden SEJU.  Abertura, senhora

Juliana Muller, Secretaria Executiva, dá as boas vindas aos presentes e solicita que Conselheiros se

apresentem,  assim como todos os  convidados.  Informes.  Justificativas  de ausências,  Lívia  Diniz  da

FAMOPAR. Porém, Juliana Muller, pontua que outras justificativas lhe foram enviadas por e-mail com

atraso, e serão constadas em Ata. São elas, Lirani, Giana, Anacelie, Tania Castro. Informes. Alterações

Governamentais, Secretaria  de Estado  da Justiça,  Trabalho e  Direitos  Humanos,  SEJU  Titular  Ana

Zaiczuk Raggio, portadora do RG 8.217.641-1 e Suplente Kelly Letchakowski Savioli da Cunha, portadora

do RG 6.367.578-4. Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos SEJU Trabalho Titular

Roberta Gomes Justus Costa, portadora de RG 3.328.077-8 Suplente Ivan Guimarães, portador de RG

5.799.185-2  Secretaria  de  Estado  da Família  Desenvolvimento  Social  SEDS  Titular  Goretti  Bussolo,

portadora de RG 4.022.876-4 Suplente Tatiani Macarini,  portadora de RG 7.564.882-0;  Secretaria  de

Estado da Agricultura e Abastecimento SEAB Titular Jussara Fátima Ribeiro, portadora de RG 878.388-8

Suplente Edinete Marques Gonçalves, portadora de RG 3.190.093-0; Secretaria de Estado da Educação

SEED  Titular  Melissa Colbert  Bello,  portadora  de  RG 5.956.348-3  Suplente  Clemilda Santiago Neto,

portadora de RG 0.690.880-2; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior SETI Titular

Hermínia  Regina Bugeste  Marinho,  portadora  de RG 1.021.257-0  Suplente  Sandra  Cristina  Ferreira,

portadora de RG 4.160.378-0; Casa Civil Titular Natalie Unterstell, portadora de RG 8.114.936-4 Suplente

Carolina Puglia Freo, portadora de RG 6.306.963-9;  Secretaria de Estado o Desenvolvimento Urbano

SEDU  Titular:  Kamilla  Conte Kunz,  portadora de RG 9.686.042-0 Suplente Josélia  Schimidt  Kurzlop,

portadora de RG 1.612.883-0 Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPL Titular

Louise da Costa e Silva Garnica,  portadora de  RG 6.666.687-8/PR Suplente: Lenise Rosseto da Silva,
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portadora de RG 2.031.837-6/PR. Juliana Muller, Secretaria Executiva, avulta sobre algumas indicações

governamentais não terem sido finalizadas e diz que, após regularização, solicitará atualização em site

do  Conselho.  Observações  importantes.  Primeira  convocação  marcada  para  as treze  horas  e  trinta

minutos e segunda convocação às treze horas e quarenta e cinco minutos, com a presença miníma de

oito Conselheiras, tendo pelo menos uma Representante de cada segmento. Apreciação e Aprovação

da Pauta; Informes da SEC/CEDM; Indicação Presidência Governamental; Apresentação da Equipe da

Coordenação da Política da Mulher CPM/SEDS; Informes sobre a V Conferência Nacional de Políticas

para as Mulheres;  Informes do GT do Feminicídio;  Cronograma dos Agendamentos do Ônibus Lilás;

Panorama de Execução do Botão de Pânico; Evento do dia 08/03/2019 Dia Internacional da Mulher;

Distribuição do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres 2019/2021; Palavras das Conselheiras.

Pauta  Aprovada.  A  Ata  de  dezembro  de  dois  mil  e  dezoito  sem maiores  considerações,  nenhuma

alteração a se fazer, Ata Aprovada. Presidente faz suas saudações e logo propõe pauta. Agendamento de

uma reunião com o objetivo de debater assuntos relacionados a Previdência para mulheres, assunto que

para ela é bastante grave e pontual.  Justificativas de ausências,  Livia Diniz FAMOPAR  CIAF Tania

Cristina  de  Castro  Ribeiro  e  Marceli  de  Camargo.  Informes  dos  Ofícios,  Ofício  03/2019,Conselho

Nacional dos Direitos da Mulher.Envia resposta ao ofício 030/2018 CEDM, referente a realização da V

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ressalva para o Ofício 431/2018 da UEM, aguarda-

se novas indicações,  a Conselheira Eliane informou sua aposentadoria e portanto formalizarão nova

Representação. Em discussão, definem se a data agendada para próxima reunião, dia doze do mês de

março, acontecerá. Abre-se para manifestação de todos os presentes. Devido à proximidade das datas

das reuniões, e março ser um mês festivo, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a agenda

está tomada de eventos, portanto, a proposta é o cancelamento desta reunião de março. Após análise e

discussão, fica definido pelo cancelamento. Outrossim, ajuízam que este Conselho seja protagonista de

alguma atividade especial para marcar o mês. Em fala a senhora Presidente pontua alguns pontos de

discussão importantes a se definir. A reunião referente a Previdência da mulher. Senhora Ana Raggio

sugere que para esta reunião seja convidada alguma técnica especialista para explanar sobre o tema.

Abre-se para sugestão de nomes. Em aberto. Acordado que a reunião ocorrerá no período da tarde,

demais detalhes serão definidos posteriormente e divulgados por e-mail. Segue a reunião, abordando-se

o Feminicídio no Paraná. Conselheira sinaliza avanços satisfatórios e destaca o alinhamento da Política

Pública com a Justiça e Sociedade Civil, no que refere-se ao enfrentamento, ao tratamento ao agressor e

as Leis. O ponto alto da discussão, se dá, ao tratar da forma de combate a violência, de quais condutas

tomar, para se reduzir os altos índices do Estado do Paraná. Como contribuição, Conselheira informa que

está  se  criando  uma  Resolução.  Conselho  demonstra  satisfação.  Segue  reunião.  A  Conselheira

Presidente  pede desculpas por  falha de envio  de e-mail  e  ainda,  ajusta com Conselheiras a  pauta,

Mulheres  Negras,  que  ficou  pendente.  Ademais,  fica  aberto  a  possibilidade  de  convite  a  uma

Representante dessas mulheres. Segue fala, a Presidente, que expõe sua gratidão por todo o tempo de

trabalho, pela parceria de todas e informando que, nesta data, despede-se das suas atuações junto ao
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Conselho, para assumir outras funções no Governo. Encerra fala, defendendo a bandeira da Política da

Mulher “ por, e para as mulheres”. Senhora Mari Queiroz, traz a discussão a Casa da Mulher Brasileira,

como colaboradora do Setor Administrativo, pontua a importância de que esta casa, seja realmente uma

casa de Acolhimento,  não partidária.  Mari  Queiroz,  apresenta a equipe técnica que está a frente do

Projeto,  dando todo o  suporte  necessário;  Dr.  César  Prevedello  como Advogado,  a senhora Tatiane

Macarini como Assistente Social e a Senhora Silvani Farah como Psicóloga. Prossegue a reunião. As

Conselheiras debatem a V Conferência da Mulher, datas e demais informações. Salienta-se que, ainda

não  se  tem  nada  Oficial  e  por  estar  com  as  equipes  em  transições  de  Governo,  aguardam  a

reorganização dessas equipes, para outras definições. Destaque para o município de Ponta Grossa que

está  em  recomposição  do  Conselho  e  que  solicita  orientações.  Pactuam  sobre  o  alinhamento  das

instruções para poder sanar as dúvidas de todos os municípios. Ana Raggio, evidencia o exemplo das

Conferências Temáticas e eleições, que os municípios podem realizar normalmente, mas acentua para

não  validação  Nacional.  Dr.  César  Prevedello  sugere  que  o  Conselho  Delibere  e  regulamente  a

Conferência. A Presidente expõe sua dúvida com o regulamento do Conselho, sinalizando dúvidas se o

termo correto é Deliberação ou Resolução. Dr. César na postura de advogado, faz sua análise jurídica e

continua afirmando que o correto é Deliberação, segundo ele, Resolução não cabe a Conselho. Levanta-

se  um questionamento  com as  datas  que  já  foram propostas  em reunião  ocorrida  no  final  do  ano

passado, bem como, os municípios sugeridos, Londrina e Guarapuava. O Conselho ainda se apresenta

indefinido e diz que aguardará manifestação do Governo Federal.  A discussão discorre, preocupadas

com as Politicas Públicas para a mulher, citam a positiva reunião ocorrida no município de Londrina e a

reconfiguração que está acontecendo nas Secretarias.  Debatem o trabalho do Centro de Rua,  suas

Representações, discutindo em especial, a população de rua. Conselheira particulariza sua preocupação

com a saúde da mulher, das mulheres gestantes, do pré natal e de muitas, que amedrontadas sequer

podem dormir. Descontente, a Conselheira relata que essas mulheres, por medo do agressor, dormem

sentadas,  mas harmoniza a discussão,  descrevendo brevemente,  um Projeto que está nas mãos do

Exmo. Governador e que contribuirá muito com as mulheres. Neste momento, abordam a existência do

Projeto, Ônibus Lilás no Paraná. Com dois ônibus e uma van, o Projeto foi criado para o atendimento

psicossocial da mulher que se encontram em Comunidades distantes, Comunidades Quilombolas, etc.

Surgem apontamentos; A importância de se disponibilizar no site do Conselho, o calendário de percurso

do ônibus e todo o seu trajeto. Sabe-se que para o mês de Janeiro foram agendados três municípios e

para o mês de Fevereiro foram quatro municípios.  Sugerem ampliação do atendimento,  incorporar o

cuidado a saúde dessa mulher,  informativos de prevenção,  bem como,  a preocupação deste  ônibus

atender as Aldeias mais distantes do Estado, que muitas vezes são deixadas de lado pela dificuldade de

acesso. Salientam a história da conquista dos ônibus, evidenciando o grande e louvável Movimento da

Marcha das Margaridas, que levam às ruas de Brasília DF mais de oitenta mil mulheres. Pontuam o triste

fato do nosso Estado ter sido contemplado, pelo alto índice de mulheres que sofrem a violência e tantas

outras que se encontram em situação de risco, mas destacam também, o compromisso do Paraná com a

Política  Pública  da  mulher.  Consecutivo,  pede-se que  se amplie  o  diálogo  para  os  demais  públicos

femininos, a fim de inseri-las nesta Política; da necessidade de valorização do artesanato rico produzido
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por  essas  mulheres,  negras,  quilombolas  e  outras,  todos  no  intuito  de  potencializar  uma  Política

transformadora.  Senhora  Presidente  interrompe  a  reunião,  para  apresentar  algumas  mulheres  que

comparecem neste momento a reunião….. retorno da reunião. Ponto de discussão, o Botão do Pânico.

Dispositivo criado para como recurso sonoro em tempo real para a proteção das mulheres que sofrem

violência doméstica. Após acionado o Botão, os Órgãos de Defesa, entre eles a Patrulha Maria da Penha,

entram em ação. Em discussão, o Conselho analisa sua funcionalidade, as exigências a se cumprir, para

que o município se beneficie desse Recurso para aquisição dos Dispositivos e dos valores investidos.

Pontua-se que são quinze municípios que realizaram o Termo de Convênio, sendo que, oito desses já

receberam o recurso. Os demais ainda apresentam pendências com as certidões. O município de Campo

Largo está aguardando o recurso e Curitiba já recebeu cem dispositivos e quatro celulares para esse fim.

A equipe responsável por esses Processos, se manifesta, afirmando que acompanharão individualmente

os  municípios,  dando-lhes  o  suporte  necessário  para  tal  logo,  regularizarem  as  pendências.  São

cinquenta e um mil materiais para serem distribuídos. A Presidente ainda pontua que é preciso se fazer

um estudo para confirmar a eficiência do Botão do Pânico, diz ela que apenas uma única empresa no

Brasil, localizada em Vitória-ES possui esse Dispositivo e portanto a dificuldade do Processo Licitatório,

sabe-se  que  o  município  de  Irati  no  Paraná  conseguiu  formalizar  o  Processo  com a  Empresa,  por

conseguinte sugere que Irati envie algum representante para explanar sobre experiência do município

com o Dispositivo, e se ele de fato, tem atendido as expectativas. Em discussão, salientam a importância

de se obter informações dos dados quantitativos das mulheres que se encontram em Medida Protetiva,

para subsidiar  os estudos e ainda fazem referência às Equipes de Inteligência  que cada Secretaria

dispõe. Na sequência, segue os Informativos dos Eventos e Convites. Primeiro Evento, ocorrerá no dia

oito, Dia da Mulher, com o objetivo de valorizar as Servidoras Públicas, tema, “Superação é o Desafio”, e

tratará  do  assédio  no  espaço  funcional  e  dos  relacionamentos  abusivos.  O  Evento  contará  com  a

presença do Ilmo. Sr. Secretário e será iniciado com apresentação musical de Michele Mandeli. Posterior,

as mulheres atendidas pelo CRAM, mulheres que sofreram violência, serão as protagonistas do evento.

As  homenagens  serão  prestadas  à  três  Servidoras  de  funções  diferentes,  cada  qual  com  sua

importância. Sendo, uma senhora, acometida de câncer, que trabalha há mais de vinte e quatro anos na

Guarda Mirim; Outra, representando o trabalho dos Serviços Gerais e por último, uma representante do

Setor  Técnico  na  função  Pública.  Finalizará  o  evento  com  música  e  coffee  break.  Atividades  que

ocorrerão  no  dia  oito,  nas  praças  públicas,  organizado  pela  Frente  Feminista  de  Curitiba  e  que  se

encerrará com marcha. No dia vinte e dois de março, acontecerá o Evento organizado pela Federação

das Mulheres, e tratará do desemprego das mulheres que são “chefes” de família. Índice elevadíssimo,

em torno de setenta e um porcentos de mulheres desempregadas no País. Para esse dia também, está

agendado o Evento do Ministério Público, que ilustrará todo o trabalho ao enfrentamento à violência, o

combate,  os  ciclos  de  violência  e  da  reabilitação  para  homens  agressores.  Senhora  Janaína  de

….Orlando, fica encarregada da divulgação mais detalhada as Conselheiras. No dia trinta, marcado o

Evento “Todas as Marias são poesias”, com a presença de Representante da ONU, primeiras-damas e
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Presidente do Banco Mundial. Essas e demais programações para o mês de março, em concordância,

sugerem que sejam divulgadas posteriormente por e-mail. Discussão retomada. Conselheiras abordam

sobre os exemplares impressos do Plano Estadual da Mulher 2018/2020, viabilizado pela Secretaria de

Família e Desenvolvimento Social, SEDS, por meio da Coordenação da Política da Mulher, CPM/SEDS,

consiste na sistematização de propostas de implementação de políticas de gênero para as Secretarias de

Estado para os anos de 2018 a 2021. Representando portanto, um importante instrumento de gestão do

governo, contendo ações e metas a serem implementadas devido o prazo atual de vigência. Porém, com

errata, será necessário reformular a folha de rosto do Plano, as indicações e as composições dos nomes

e suas respectivas funções. Aberta a palavra ao Conselho. Complemento de Informes. Evento da Casa

da Mulher Brasileira, que ocorrerá no dia sete de março. Evento da Escola de Polícia, com agenda, a

partir do dia vinte e cinco ao dia vinte e sete de março, aberto ao público e no dia vinte e oito somente

para o público interno.  “Banquetaços” que acontecerão na tentativa de sensibilizar  os Parlamentares

referente a votação do Decreto Federal, após o ato, a concentração se dará na Praça de Salete em

Curitiba Paraná. Secretaria de Estado de Saúde,  SESA, citam as ações que ocorrerão priorizando a

saúde da mulher e aproximando os diversos setores, Médico, Epidemiológico e ainda, temas como, a

Alimentação  Saudável,  Reprodução  Humana  Assistida,  Medicina  Fetal  e  Violência  Sexual.  Maiores

informações serão repassadas depois ao Conselho. Questionamentos referentes a Lei Obstetrícia e do

exame  realizado  pelo  IML,  não  se  esgotou,  a  discussão  fica  em  aberto  para  outro  momento.  A

Presidente, consternada noticia a todos os presentes, com muito pesar, o falecimento da senhora Irani,

pedindo que a Nota de Pesar seja publicada pela Secretaria Executiva deste Conselho. Em desfecho,

com austeridade reforça a importância do engajamento de todas as mulheres nas Políticas Públicas.

Aponta que logo será noticiado pelo Exmo Governador e Secretário, uma notícia boa que contemplará a

todas. Senhora Ivanete Paulino pede a palavra, e se manifesta positivamente, com elogios as ações que

estão acontecendo e que dão visibilidade a mulher negra. Assim, a reunião segue para o encerramento,

despede a Presidente emocionada, agradecendo todos os presentes, sem mais a ser tratado, a reunião

se encerrada às dezessete horas e dez minutos. A presente Ata foi lavrada pela Servidora Nicolle Pereira.

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

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

