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Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, no 7° Andar do 

Palácio das Araucárias, sito a Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Cívico – Cidade 

de Curitiba, as treze horas teve início a Assembléia de Eleição para a escolha das 

Entidades que comporão o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná – 

CEDM/PR para o biênio dois mil e quinze até dois mil e dezessete, em representação à 

sociedade civil organizada. Dando início aos trabalhos o Sr. Leandro Meller, apoio 

técnico da comissão eleitoral deu boas vindas a todas e todos passando imediatamente 

para a composição da mesa diretora dos trabalhos da Assembleia de Eleição, ficando a 

mesa assim composta: Lirani Maria Franco, Presidente da Comissão Eleitoral e 

representante da Marcha Mundial das Mulheres; Terezinha Ramos, representante da 

Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, e; Adriana Porto 

representante da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo. Representando o Ministério 

Público do Estado do Paraná compôs a mesa diretora a Promotora de Justiça Dra. 

Mariana Bazzo . Após a composição as integrantes da mesa diretora fizeram usa da 

palavra onde foi dado boas vindas a todas e foi tratado da importância das ações do 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná – CEDM/PR e desejado um bom 

processo eleitoral e também foi informado que as integrantes da comissão eleitoral 

caberia rubricar as cédulas. Após esta etapa foi dado início ao processo de leitura e 

aprovação do regimento interno, sendo que ficou encaminhado pela plenária que o 

regimento deveria ser adequado quanto as questões de gênero e após isto o regimento foi 

aprovado. Em seguida as Entidades foram chamadas nominalmente e por ordem 

alfabética para encaminhar a sua auto apresentação conforme disposto no regimento 

interno, sendo dado o prazo de dois minutos para a referida apresentação por entidade. De 

acordo com o regulamento do processo eleitoral das conselheiras representantes da 

sociedade civil organizada para compor o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do 

Paraná CEDM/PR, participam do processo eleitoral as entidades previamente habilitadas 

para votar e para votar e serem votadas, sendo que conforme regimento interno que foi 

lido e aprovado pelas presentes cada uma das dezessete entidades habilitadas para votar 

poderiam indicar até treze entidades em seu voto. A votação foi aberta, as representantes 

manifestaram sua vontade na cédula eleitoral. Finalizando o processo de votação, 

estiveram presentes dezesseis das dezessete organizações habilitadas para votar e foram 

apurados os votos de dezesseis cédulas, sendo apurado o seguinte resultado: Associação 

das Entidades de Mulheres do Paraná – Assempa recebeu 09 (nove) votos;  Central Única 

dos Trabalhadores – CUT recebeu 14 (quatorze) votos; Centro Paranaense da Cidadania – 

CEPAC recebeu 02 (dois) votos;  Federação de Mulheres do Paraná recebeu 15 (quinze) 

votos;  Federação dos Sindicatos Públicos Municipais Cutistas do Paraná – FESSMUC 

recebeu 12 (doze) votos;  Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do 

Paraná – Fetec-Cut-Pr recebeu 14 (quatorze) votos;  Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Paraná recebeu 12 (doze) votos; Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura Familiar da Região Sul recebeu 11 (onze) votos; Força Sindical do Paraná  



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER - CEDM 

 

recebeu 05 (cinco) votos; Grupo Dignidade Pela Cidadania Gays, Lésbicas e 

Transgêneros recebeu 15 (quinze) votos; Rede Feminista de Saúde recebeu 15 (quinze) 

votos; Rede Mulheres Negras do Paraná recebeu 16 (dezesseis) votos; Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – APP recebeu 16 (dezesseis) votos; 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Refinação, Destilação, Exploração e 

Produção de Petróleo nos Estados do Paraná e Santa Catarina – Sindipetro recebeu 12 

(doze) votos; Sindsaúde – PR recebeu 10 (dez) votos; União Brasileira de Mulheres 

recebeu 16 (dezesseis) votos. Neste contexto, aplicado o critério de desempate previsto no 

regulamento do processo eleitoral, o qual considerou a data de expedição do CNPJ, e que 

consta no mapa de apuração anexo a esta ata, o resultado final da Assembleia de eleição 

foi: 1° lugar: Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – APP indicou 

como representante titular Elizamara Goulart Araújo e como representante suplente 

Rosani do Rosário Moreira; com 16 votos; 2° lugar: União Brasileira de Mulheres 

indicou como representante titular Doris Margareth de Jesus e como representante 

suplente Maria Isabel Corrêa com 16 votos; 3° lugar: Rede Mulheres Negras do Paraná 

indicou como representante titular Alaerte Leandro Martins e como representante 

suplente Josiane Gonçalves de Andrade com 16 votos; 4° lugar: Federação de Mulheres 

do Paraná, indicou como representante titular Josiane Ferreira de Liz e como 

representante suplente Francisca Kaminski com 15 votos; 5° lugar: Grupo Dignidade Pela 

Cidadania Gays, Lésbicas e Transgêneros, indicou como representante titular Heliana 

Neves Hemetério dos Santos e como representante suplente Rafaelly Wiest da Silva com 

15 votos; 6° lugar: Rede Feminista de Saúde indicou como representante titular Elaine 

Ferreira Galvão e como representante suplente Amanda Gaion Pedro com 15 votos; 7° 

lugar: Central Única dos Trabalhadores – CUT indicou como representante titular Regina 

Perpétua Cruz e como representante suplente Aparecida Reis Barbosa com 14 votos;  8° 

lugar: Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Paraná – Fetec-Cut-Pr, 

indicou como representante titular Eliana Maria dos Santos e como representante suplente 

Maria de Fátima Costamilan com 14 votos; 9° lugar: Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Refinação, Destilação, Exploração e Produção de Petróleo nos Estados do 

Paraná e Santa Catarina – Sindipetro indicou como representante titular Anacelie de Assis 

Azevedo e como representante suplente Rosane Carvalho Dias com 12 votos; 10° lugar: 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná  indicou como 

representante titular Maria Marucha Szydlovski Vettorazzi e como representante suplente 

Delcinéia Westphal com 12 votos; 11° lugar: Federação dos Sindicatos Públicos 

Municipais Cutistas do Paraná – FESSMUC indicou como representante titular Irene 

Rodrigues dos Santos e como representante suplente Clair Simões Rodrigues com 12 

votos; 12° lugar: Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul 

indicou como representante titular Luciana de Fátima Alonso Kaiser e como 

representante suplente Vera Lúcia Cecchin Dapont com 11 votos; 13° lugar: Sindsaúde – 

PR indicou como representante titular Renata Francisca de Almeida e como representante 

suplente Juliana Chadas da Silva Mittelbach com 10 votos; 14° lugar: Associação das 

Entidades de Mulheres do Paraná – Assempa indicou como representante titular Rosalina 

da Luz Batista e como representante suplente Maria Lúcia Gomes com 09 votos; 15° 

lugar: Força Sindical do Paraná indicou como representante titular Neuralice Cesar Maina 
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e como representante suplente Daniele de Oliveira com 05 votos; 16° lugar: Centro 

Paranaense da Cidadania – CEPAC indicou como representante titular Helizianne 

Marlowa Santos Newton como representante suplente Gabrielle Nazareno Covalski com 

02 votos. Sendo este o resultado final do processo eleitoral, e nada mais havendo a tratar 

deu-se por encerrada a assembleia de eleição da qual foi lavrada a presente ata que após 

lida e aprovada segue assinada pela Comissão Eleitoral e acompanhada da lista de 

presença dos votantes e do mapa de apuração dos votos. 


