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-Aos vinte dias do mês de outubro do ano de 2015 às  13h30  em primeira convocação, na Sala 3 

de reuniões do 7° andar da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDS, 4 

situada no Palácio das Araucárias, à rua Jacy Loureiro de Campos s/n°- Bairro Centro Cívico, 5 

em Curitiba-PR, deu-se início a mais uma Assembleia deste Colegiado. No horário pré-6 

determinado, a Presidente Doris Margareth de Jesus (UBM) procedeu a chamada e confirmou a 7 

presença das seguintes conselheiras: Marta Terezinha Renno Cunha (Suplente – SEJU),  Eunice 8 

Vieira Bonone (SESP), Jussara Fátima Ribeiro (SEAB), Rosani do Rosário Moreira (Suplente – 9 

APP Sindicato), Regina Perpétua Cruz  (Titular – CUT),  Aparecida Reis Barbosa (Suplente-10 

CUT), Anacelie de Assis Azevedo (Sindipetro PR/SC),  Josiane Ferreira Liz ( Federação das 11 

Mulheres do Paraná), Terezinha Beraldo Ramos (Titular - SEDS),  Rosane Maciel (Suplente - 12 

Casa Civil). A Presidente informou  que justificaram à Secretaria Executiva as suas ausências, 13 

as  Conselheiras: Melissa Colbert Bello (SEED), Adriana Porto (SEET) Elaine Galvão (Rede 14 

Feminista de Saúde), Elizamara Goulart Araújo (APP – Sindicato) e que as conselheiras Eliana 15 

Maria dos Santos (FETEC~CUT-PR), e  Luciana de Fátima Alonso Kaiser (FETRAF) justificaram 16 

à Presidência.  A Presidente Doris registrou também a presença das seguintes colaboradoras:  17 

Dra. Camila Mafioletti Daltoé (MPPR-NUPIGE), Claudia Cristina Hoffmann (MPPR CAOP-DH 18 

NUIGE) e Zenaide Maria Graciolli – UEPG. Decorrido o prazo regimental para o aguardo de  19 

quórum, e como o mesmo não houve,  foi decidido realizar  a reunião para  o cumprimento da 20 

pauta. A Presidente colocou para aprovação a pauta e ficou aprovada na seguinte sequência: 1. 21 

Abertura; 2. Apreciação e aprovação da pauta.3. Relato das Comissões. 4. Informes da 22 

Secretaria Executiva. 5. Relato da Comissão Organizadora da IV Conferência. 6. Apresentação 23 

do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná. Prevenção, repressão e 24 

atendimento a vítima. Dra. Silvia Cristina Xavier – Advogada e Coordenadora do NETP/pr. 7. 25 

Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Setembro. 8. Sugestão de Pauta para a próxima 26 

Plenária. 09. Palavra das Conselheiras. 10. Informe Gerais. 11. Encerramento. A presidente fez 27 

um relato sobre a reunião das comissões no período da manhã. Falou da discussão da alteração 28 

da legislação do CEDM que ainda se encontra na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - 29 

ALEP  e da necessidade de serem feitas  algumas alterações antes de sua aprovação e sugeriu 30 

que fossem debatidas na plenária tais alterações. A conselheira Terezinha (SEDS), observou que 31 

esta discussão na plenária já havia sido feita  e  fez alguns esclarecimentos sobre a proposição 32 

da retirada da palavra “gênero”,  relatando que  conversou com a Dep. Mara Lima  e manifestou 33 

sua preocupação e a mesma  garantiu que   não haverá alteração no texto. A  Presidente     falou 34 

da necessidade de se elaborar um documento do Conselho  propondo as modificações 35 

sugeridas,  que seriam as questões do  “legalmente constituídos” e a de “gênero”.  Dra. Camla 36 

(MPPR) fez alguns  relatos sobre como foi a discussão e  as alterações   efetuadas no  37 

Regimento Interno do CEDM,  que contou com a sua participação e   solicitou que fosse 38 

encaminhado ao seu e-mail o Regimento do Conselho Municipal,  comprometendo-se  a fazer 39 

um levantamento de outros Conselhos  para subsidiar esta discussão. Foi decido  convocar uma 40 

reunião extraordinária  para o dia   27 de outubro, às 14h00 para este fim.  Na sequência, a 41 

Presidente informou que  foi discutido nas Comissões pela parte da manhã  a questão do 42 

planejamento para 2016.  Falou que é necessário se ter um instrumental  e que a conselheira 43 

Rosane Maciel (Casa Civil) poderia auxiliar nesta ação. A conselheira  Rosane Maciel (Casa 44 

Civil) explicou que já houve esta conversa com todas as Secretarias,  com relação à construção 45 

do  Plano e que a SEDS terá um direcionamento único de monitoramento dos Conselhos. A 46 

conselheira Terezinha (SEDS)  informou que a SEDS está criando este instrumental para 47 

monitorar todos os Conselhos.  A Presidente Doris  enfatizou a importância de se ter estes dados 48 
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para auxiliar neste planejamento. Anacelie (Sindipetro),  falou que a Comissão de Planejamento 49 

vai controlar o Plano e trazer esta demanda para as plenárias. Que esta comissão que já existe, 50 

avalie este instrumento que será utilizado. A Presidente Dóris esclareceu as dúvidas 51 

apresentadas e disse que este ponto perdeu o efeito porque já existe este instrumental. Doris 52 

falou que será ligado para todas as conselheiras, antes ainda da realização da plenária para que 53 

cada uma defina em que comissão quer participar.  Doris se dirigiu às conselheiras perguntando  54 

da possibilidade de se mudar as reuniões plenárias para as quartas-feiras, e foi informada pela 55 

Secretaria Executiva que não existe a possibilidade por não haver  disponibilidade de sala até o 56 

final do ano.  A Presidente informou também que participou de um evento promovido pelo 57 

Ministério Público e pela ONU, sendo proposto um Abaixo Assinado para a criação da 2ª Vara de 58 

Violência Doméstica Familiar contra a Mulher e solicitou que seja enviado para todas as 59 

Conselheiras, para os Conselhos Municipais este Abaixo Assinado com um prazo para o retorno 60 

e fez a leitura do mesmo. Rosani (APP-Sindicato) informou que estes abaixo-assinados que 61 

retornarem deverão ser encaminhados até o dia 28/10. A Presidente Doris e a Conselheira 62 

Anacelie  voltaram ao assunto das comissões. A conselheira representante da SEJU neste 63 

colegiado, Dra. Silvia Cristina pediu a palavra para lembrar as conselheiras que esta reunião não 64 

tem validade por não ter apresentado quórum e portanto, não poderá deliberar nada. Na sua 65 

opinião não poderia estar nem acontecendo. A Presidente Doris explicou que apenas estão 66 

aproveitando para a discussão destes assuntos. A conselheira perguntou sobre a sua 67 

explanação. A Presidente deixou a decisão para a conselheira e resolveu deixar para a próxima 68 

reunião. A Presidente passou a palavra para a Conselheira Rosani (APP-Sindicato) que 69 

mencionou o caso da menina Raquel que foi assassinada há 7 anos e convidou o Conselho para 70 

participar do ato que será realizado no próximo dia 5/12, às 16h00 com a concentração na 71 

Rodoferroviária, local onde a menina foi encontrada morta. Mencionou também o caso da garota 72 

Tayná.  A Presidente Doris deu por encerrado o ponto de pauta das Comissões. Na sequência foi 73 

feita a leitura dos Informes da Secretaria Executiva: 1. Elaborada a Deliberação 007/2015 que 74 

aprovou a nova composição da Comissão Organizadora da IV Conferência e publicada no DIOE 75 

nº 9558 de 10/10/2015. 2. Elaborada a Deliberação 008/2015 que alterou o prazo para a 76 

realização das conferência municipais e publicada no DIOE nº 9552 de 02/10/2015. 3. Elaborada 77 

a Deliberação 010/2015 que aprovou a nova composição da Mesa Diretora para o biênio 2015-78 

2017 e publicado no DIOE nº 9558 de 19/10/2015. 4. Encaminhado para elaboração de Decreto 79 

o Protocolado nº 13.800.538-0 que solicita a substituição da conselheira titular da SEJU, Hellen 80 

de Oliveira Carvalho pela conselheira Silvia Cristina Xavier. 5. Encaminhado o Manifesto à 81 

Presidência da República e Secretaria de Políticas para Mulheres sobre a extinção da SPM. 6. 82 

Recebido da OAB o convite para o evento Violência de Gênero no dia 15/10 e confirmada a 83 

participação da Presidente na abertura. 7. Encaminhado e-mail às Conselheiras Fabiana Roque 84 

Nogueira (mãe Bia) e Rosalina Batista solicitando prestação de contas da última reunião. 8. Dia 85 

06/11 às 09:00 horas no Plenarinho da Assembleia legislativa do Paraná haverá o lançamento 86 

da campanha MAIS MULHERES NA POLÍTICA uma atividade da Procuradoria da Mulher no 87 

Senado Federal e da Secretaria da Mulher da Câmara dos deputados com a presença das 88 

Senadoras Vanessa Grazziotin e Gleisi Hoffmann. 8. Justificativa de ausências: Adriana Porto – 89 

SEET, Cintia Beal – SEPL, Elaine Galvão – Rede Feminista de Saúde, Elizamara Goulart – APP 90 

Sindicato, Melissa Colbert Bello – SEED.  A Presidente  passou para o próximo item de pauta 91 

que seria o relato da Comissão Organizadora da IV Conferência e como a conselheira Terezinha  92 

(SEDS) teve um problema de saúde e teve que se ausentar e a conselheira Josiane (Federação 93 

das Mulheres do Paraná) também não estava presente, foi pulado o item. A Presidente Doris 94 

relatou que participou da reunião e que a mesma avançou bastante e já deixou pautado para a 95 

reunião extraordinária que é bem importante. Doris informou que o Conselho decidiu pela 96 

prorrogação das datas para a realização das conferências municipais mas a Nacional não 97 
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acatou esta decisão. Doris informou que fez uma ligação para a responsável em Brasília mas 98 

não conseguiu falar.    Doris  passou a informar os nomes das conselheiras e suas respectivas 99 

comissões mas que será ligado para todas  para complementar a relação. Sugestão de Pauta 100 

para a próxima plenária: Creches - Dra. Hermínia Dorigan de Matos Diniz  do Ministério Público 101 

do PR. , apresentação Dra. Silvia (SEJU)  Relato das Comissões, Relato da Comissão 102 

Organizadora da  IV Conferência. Palavra das Conselheiras: A Conselheira Irene (FESSMUC)  103 

informou que será realizado uma audiência publica na sexta-feira para debater a questão das 104 

creches em Curitiba e enviará  o convite  para a Secretaria Executiva para ser replicado às 105 

conselheiras. Dra. Mariana do MPPR fez um relato de um caso de Pitanga sobre feminicídio.  A 106 

Presidente  Doris falou também do evento que terá na ALEP com a presença da Senadora Gleisi 107 

e que também vai encaminhar o convite.  E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 108 

e eu Aldameri Imthurm lavrei esta Ata, que depois de lida, será por todas assinadas. Curitiba, 20 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 


