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 Assembleia Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher CEDM 1 

-Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 2015 á  8h 30min em primeira convocação, na Sala de 2 

reuniões do 7° andar da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDS, situada 3 

no Palácio das Araucárias, á rua Jacy Loureiro de Campos s/n°-Bairro Centro Cívico, em Curitiba-PR,  4 

mediante convocatória, estiveram reunidas as Conselheiras integrantes do Conselho Estadual dos 5 

Direitos da Mulher – CEDM, para levar a efeito mais uma Assembleia Ordinária desse Colegiado. A 6 

saudação inicial foi proferida pela Conselheira Presidente Rafaela Lupion Mello Cantergiani (Casa 7 

Civil), que comunicou aos presentes das Comissões num primeiro momento, e já na sequência o início 8 

da plenária. Na primeira chamada, constatou-se a presença das seguintes Conselheiras : - Rosane 9 

Maciel (Casa Civil), Rafaela Lupion Cantergiani (Casa Civil), Fabiana Roque - Mãe Bia (Ylê Axé Ópo 10 

Omim), Elaine Galvão (Rede Feminista de Saúde),  Jussara Fátima Ribeiro (SEAB), Delcinéia Wesphal 11 

Serconhuk (FETAEP), Técnica Maria Luiza Greim Vieira (SEDS), Hellen Oliveira Carvalho (SEJU), 12 

Angelina M. Balaguer (SEEC), Melissa Colbert Bello (SEED), Alaerte Leandro Martins ( Rede Mulheres 13 

Negras), Anacelie de Assis Azevedo (Sindipetro), Dra. Graciela Marins (OAB). Segundo a Presidente 14 

Rafaela, aguarda-se a promulgação da nova Lei pela ALEP que cria o CEDM quando a constituição das 15 

Comissões e seus objetivos estará legitimada. Provisoriamente,  estes grupos têm realizado alguns 16 

encontros, a exemplo de Planejamento e Orçamento,  que se reuniu da sede da Política Civil 17 

(monitoramento e execução do plano). Na sequência, já às 9h 20min, a Presidência procedeu a leitura 18 

da convocação e respectiva pauta, ficando deliberado que a plenária seria iniciada, uma vez que as 19 

Comissões não haviam se reunido no período da manhã. No seu papel, a Conselheira Elaine Galvão 20 

informou que ocorreu um encontro da Comissão de Comunicação e Mobilização, sendo enviado um 21 

relatório. Achou importante atrasar a plenária, possibilitando haver um contato das Comissões. Além 22 

disso, a Conselheira Melissa (SEED) apontou ter havido controvérsias nas informações, já que no dia 23 

anterior comentou-se que a plenária aconteceria no período da tarde. A Conselheira Anacelie ainda 24 

avaliou ser necessário estabelecer uma Coordenação, priorizando os trabalhos das Comissões.   · 25 
Registrada a chegada do Assessor Técnico da SEDS, Leandro Nunes Meller e das Conselheiras Maria Isabel 26 

(UBM) e  Marli Mussulini (SEDS). Diante das informações contraditórias, a Conselheira Elaine Galvão propôs a 27 

realização das atividades das Comissões e  na sequência. a plenária do Conselho. Concordando, a Conselheira 28 

Alaerte (Rede  Mulheres Negras) afirmou não haver outra alternativa: - estabelecer 1 hora e 30 minutos para as 29 

Comissões (até 10h e 30min) seguindo a plenária até as 12h e 30min.  · Em votação: - 1hora para as Comissões – 30 

10h 30m – início da Assembleia. Solicitou-se o registro em ata, que doravante as Comissões se reunirão no período 31 

da manhã a partir de 8h 30min e a plenária terá início ás 13h 30min do mesmo dia. As integrantes das Comissões 32 

terão liberdade para se organizar conforme consenso.  · Registrada a chegada da Conselheira Adriana Porto Seus 33 

(Esporte e Turismo)  ·  Inicio da Plenária as 10:30 horas.  · Leitura da pauta pela Presidente Rafaela.  · Relato da 34 

Câmara Técnica pela Conselheira  Anacelie (SINDIPETRO).  · Registrada a chegada da Conselheira Eliana, da 35 

CUT. - Aprovada a pauta apresentada.   · Apreciação da Ata - Efetuadas as devidas correções apresentadas pela 36 

Conselheira Melissa (SEED), em seguida a ata foi considerada aprovada.  ·Informes da Secretaria Executiva – 37 

Secretária Alda. 1. Recebimento do Ofício 77/2015 do Conselho Estadual  do Idoso, protocolo nº 13.729.969-0 38 

solicitando  vaga específica para conselheiro idoso. 2. Recebimento do Ofício 124/2015 da Rede Mulheres Negras, 39 

protocolado sob nº 13.731.126-7, solicitando a substituição da conselheira suplente Franciele P. dos Nascimento por 40 

Alaerte Leandro Martins. 3. Encaminhado ao Pref. de Ouro Verde do Oeste o Ofício 005/2015 cumprimentando-o  41 

pela apresentação do Diagnóstico Social à população de Ouro Verde do Oeste. 4. Encaminhado a todas 42 

Associações de Municípios do Paraná, o Ofício Circular nº 006/2015 solicitando a divulgação da Conferência de 43 

Política para as Mulheres. 5. Encaminhado a todos os gestores da SEDS, o Ofício 007/2015 orientando sobre a 44 

realização das etapas municipais /regionais  da Conferência de Políticas para as Mulheres. 6. justificativas de 45 

ausência: Conselheira Heliana N. H. dos Santos do Grupo Dignidade. 7. Justificativa de atraso: Conselheira Adriana 46 

Porto. . Foi  relatada pela Presidente Rafaela a sua presença em reunião com a Associação dos Municípios do 47 

Paraná, cujo objetivo foi a divulgação das Conferências Municipais e Regionais, visando também o apoio para a 48 

criação dos Conselhos Municipais.  ·Informes da Comissão de Organização da IV Conferência Estadual. Falando 49 

com exclusividade, a Conselheira Josiane fez um rápido relato sobre uma reunião realizada com o servidor Alex, da 50 

ASCOM/SEDS. Nessa ocasião as Conselheiras tiveram ciência do planejamento realizado, com a apresentação do 51 

lay-out e outras pontuações referentes aos preparativos à Conferência Estadual, detalhes esses muito apreciados 52 

pela Conselheiras do grupo. Compartilhando das colocações, a Coordenadora da Política da Mulher (SEDS) 53 

Terezinha Ramos considerou a arte utilizada bastante interessante, na verdade um trabalho perfeito. Revelou a 54 

Conselheira Eliana que sugestão para os brindes para as bolsas foi bastante apreciada: - garrafinhas rosas com 55 

água Ouro Fino, amostras de perfumes Boticário e outras.  ·Registrada a chegada da representação do Ministério 56 
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Público.  ·Relato do Encontro dos Gestores Estaduais realizado em Brasília- 21- 22 e 23 de julho. Segundo a 57 

Coordenadora e Conselheira Terezinha (SEDS) tratou-se de um evento muito produtivo, onde cada Gestora contava 58 

com 10 minutos para explanar as ações do seu respectivo Estado. Ficou claro que diversos Estados passaram por 59 

reformas administrativas e foi unânime o almejo de se partir, de imediato, para as reuniões descentralizadas das 60 

Câmaras Técnicas. Proposta: Carta de Brasília que elenca mudanças e reforça ações já feitas a partir de agora 61 

trabalhar com a regionalização da SEDS, com reconhecimento do espaço político. Demandou-se também a 62 

necessidade de efetuar um levantamento nos Estados, onde estão sendo operacionalizadas as Unidades  Móveis. 63 

O início dessa ação está previsto para 25 de novembro. Planeja-se utilizar diversas alternativas, para se adentrar 64 

nas comunidades cuidadosamente, não abordando a violência contras as mulheres. Parcerias com as 65 

Universidades deverão ser construídas, visando-se criar o modo de abordagem nas comunidades (peças teatrais, 66 

músicas etc..). Comentou-se também que o espaço de discussão das Unidades Móveis deverá ser o Fórum, que 67 

precisará estar institucionalizado. Ficou claro que tais equipamentos são assegurados para agir nas áreas rurais, 68 

objetivando atender mulheres do campo, das florestas e das águas. · Encaminhamento: - Carta aberta de Brasília, 69 

repudiando a violência contras as mulheres. Foi levada ao plenário a notícia de que a Tenente Luci presente na 70 

Câmara Técnica, foi convidada a assumir a coordenação da Casa da Mulher Brasileira. Registrou-se em ata todo o 71 

reconhecimento à sua história. Em dado momento, a Conselheira Alaerte referiu-se à necessidade urgente, de se 72 

fazer com as Unidades Móveis sejam plenamente utilizadas. Essas dificuldades apresentadas já foram debatidas há 73 

1 ano atrás. Os ônibus são das mulheres paraenses, adquiridos com dinheiro público. Já a Conselheira Delcinéia, 74 

representante da FETAEP, lembrou que o Fórum já havia sido informado dessas questões. As Unidades móveis 75 

foram uma conquista da Marcha das Margaridas/2011, pauta das mulheres negras, trabalhadores rurais, 76 

pescadores ribeirinhas, etc. Considerou a Conselheira Eliana (CUT), que a Unidade Móvel de Curitiba está em 77 

funcionamento desde o ano passado e o Estado tem o compromisso com o Plano.  Na sequência, as Conselheiras 78 

foram comunicadas da presença do servidor Alexandre, designer da Assessoria de Comunicação da SEDS, 79 

encarregado de apresentar ao Colegiado o trabalho gráfico planejado para a Conferência Estadual. O técnico 80 

afirmou ter sido um desafio representar a mulher com todas as suas nuances. Representando os eixos da 81 

Conferência, utilizou quatro diferentes borboletas na comunicação visual.  A presente Ata foi gravada e elaborada 82 

por Regina Am asiles Rodrigues Costa (SEDS) a Secretária Executiva do CEDM é Aldameri Imthurm , digitada por 83 

Angel Steffani e depois de lida e aprovada será anexada à cópia da lista de presenças, assinada pelas Conselheiras  84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 


