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 Reunião   Ordinária ° Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 09/05/2017   CEDM  /  PR  
Aos nove dias do mês de maio do ano de 2017, às 9h00 em primeira convocação no auditório  
Mário Lobo, andar térreo do Palácio das Araucárias à rua Jacy Loureiro de Campos, s/n°, bairro 
Centro Cívico, em Curitiba-PR, estiveram reunidas as Conselheiras que compõem o Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher- CEDM, visando participar de mais uma Reunião Ordinária 
desse  Colegiado.  No  horário  pré-determinado,  a  Coordenadora  da  Política  da  Mulher  na 
Secretaria  de Estado da  Família  e  Desenvolvimento Social-  SEDS,  Delegada Dra.  Ana 
Cláudia  Machado,  solicitou  que  as  Conselheiras  presentes  procedessem  a  sua  auto-
apresentação, a saber: Janine Trompczynskis (SESA), Ana Cláudia Machado (SEDS), Melissa 
Colbert Bello (SEED), Lúci Weyand Soares (SETI), Tânia F. Calvi Tait (CUT), Maria Aparecida M. 
Santos (FESSMUC), Já num segundo momento, um novo grupo de Conselheiras compareceu 
às 9h20min. Procedeu-se a 2° chamada, sendo registradas as Conselheiras: Dóris Margareth de 
Jesus  (UBM),  Carmen  Regina  Ribeiro  (Rede  Feminista  de  Saúde),  Jussara  Fátima  Ribeiro 
(Emater/SEAB), Josiane Ferreira Liz (Federação de Mulheres do Paraná), Marli Mussulini (SEJU 
-Diretoria  do  Trabalho),  Eliana Maria  dos  Santos  (FETEC/CUT/PR),  Vânia  Muniz  N.  Soares 
(suplente/Rede Feminista de Saúde), Priscila Pacheco dos Santos (SEEC), Ana Zaiczuk Ragio 
(Suplente-SEJU),  Silvia  Cristina  Xavier  (SEJU),  Mariana  Dallo  (Casa  Civil).  Totalizando  17 
conselheiras.  Registrado também, a presença das seguintes  colaboradoras:  Maria  Letícia  Z. 
Dellê (Coord. Da Mulher- SEDS), Residente Técnica Monique (Sec. Executiva), Cláudia Cristina 
Hoffmann (Ministério Público), Caroline Santos (OAB/PR), Residente Técnica Leilane (Política da 
Mulher-  Coordenação)  e  a  Dra.  Danielle  M.  Vieira  (Assessoria  Técnica  Jurídica/SEDS).  Às 
9h40min, a mesa Diretora detectou o quórum necessário para dar início aos trabalhos.  Item 2 
●Apreciação da pauta com inserções-  Situação atual do Comitê- Morte Materna do Paraná 
(inserido no item 7)- Aprovada a pauta. Item 3 ●Apreciação da ata da Reunião Ordinária do 
mês  de  março/2017-  O  documento  foi  lido  na  íntegra  pela  Presidenta  Conselheira  Dóris 
Margareth  de Jesus  (UBM),  com os  necessários  destaques e  correções.  ●Aprovada a  ata 
(março de 2017).  Item 4 ●Relato das Reuniões realizadas. ●  Comissão do Processo da 
Eleição  da  Sociedade  Civil,  biênio  2017/2019:  A presidenta  Doris  M.  de  Jesus  (UBM) 
informou que na última reunião foi lido todo o edital  nº 001/2017 referente ao Regulamento do 
Processo de Eleição das Conselheiras das Entidades da Sociedade Civil do CEDM/PR e alguns 
pontos polêmicos foram discutidos. Em seguida o documento foi colocado em tela para análise:  
O primeiro item a ser discutido, foi referente a quantidade de municípios que as entidades teriam 
que comprovar atuação, descritos no art. 1 do Edital. A conselheira  Tânia F. Calvi Tait (CUT) 
questionou  sobre  o  que  seria  a  caracterização  da  atuação  das  entidades  em um ou  mais 
municípios. Exemplificando a situação da Ong Maria do Ingá e de outras entidades que possuem 
dificuldades de atuarem em outros municípios devido a indisponibilidade de recursos.  Tânia 
falou também, sobre a deliberação que saiu da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher do 
município  de  Maringá/PR,  com  a  proposta  da  regionalização  da  eleição,  evidenciando  a 
importância da  integração entre as  regiões,  fortalecimento de luta,  com a inclusão de mais 
cadeiras  de representações de outras  regiões,  tendo como objetivo  aumentar  o  número de 
participantes e não de substituir. Em seguida, a técnica da coordenação da Política da Mulher/ 
SEDS,  Maria  Letícia  Z.  Dellê,  explicou como foi  realizado o processo de regionalização do 
CEDCA  e  do  CEDI,  com  a  realização  das  Macro  Regionais.  A  representante  da 
FETEC/CUT/PR, Conselheira Eliana Maria dos Santos, avaliou ser temerário fazer eleições 
fragmentadas nas regionais. Após algumas discussões, a presidenta Doris abriu para votação 
das seguintes propostas: ●Proposta n° 1- manter em 03 municípios- 4 votos. ●Proposta n°2- 
01  ou  02  municípios.  Aprovado a  proposta  de  manter  a  comprovação  de  atuação  das 
entidades em 03 municípios. Aprovado o Edital da Eleição, onde o mesmo será inserido 
no site do CEDM/PR e encaminhado ao Escritórios Regionais/SEDS e as conselheiras 
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para ampla divulgação. Com relação ao processo de regionalização, por consenso, ficou-se 
decidido  que  esse  procedimento  será  reavaliado  e  estudado  para  a  próxima  eleição. ● 
Comissão de Planejamento e Orçamento:  A conselheira Carmem Regina Ribeiro (Rede 
Feminista de Saúde) realizou a leitura do relatório, ressaltando o processo de análise do Plano 
Estadual  realizado  pela  comissão.  Destaque  para  o  parecer  e  encaminhamento:  Solicitar 
retorno da SEJU em relação às metas do eixo 2.  Solicitar à EMATER dados de 2016 em relação 
às metas 8 e 9 do eixo 3. Parecer do CEDM: Aprovado o envio de ofício a SEJU (diretoria do 
trabalho) e a EMATER referentes as solicitações. Inclusão do seguinte encaminhamento: para o 
próximo Plano, referente a análise das responsabilidades dos órgãos públicos nas ações, conste 
a identificação da estrutura em organograma. Item 5 ● Apresentação da Assessoria Técnica 
de Planejamento e Informação- ATPI/SEDS, referente ao Plano Estadual de Políticas para 
as mulheres 2014/2016- Técnica Louise Nazareno.  Originária do IPARDES, a técnica que 
integra o setor de Planejamento e Informação da Secretaria, vem desenvolvendo um elogiado 
trabalho, na tentativa de auxiliar as Políticas Públicas da SEDS e outras intersetoriais, fazendo 
um esforço para integrar os entendimentos, bem como auxiliando no planejamento. Assim fez 
com os Planos da Criança e do Adolescente, Assistência Social, Pessoa com Deficiência e agora 
com os Direitos da Mulher. Segundo a técnica Louise, um plano envolve exercícios conceituais, 
tais como, a identificação do problema e a elaboração das propostas, interligando as ações, 
combinando metas e indicadores. Existem parâmetros para se chegar ao equilíbrio, planejando 
coisas  factíveis.  Mostrou  em  gráficos  o  ciclo  dos  planejamentos,  pensando  em  como 
operacionalizar. Geralmente os planos vem com duração de 3 a 4 anos. É preciso pensar em 
uma proposta para aumentar o período de execução do Plano para este ficar em consonância 
com o PPA/LOA e LDO. Existem desajustes temporais pois o Plano atual foi  elaborado após o 
PPA, sendo que o correto é que o processo seja inverso.  Na sequência,  a  técnica Louise 
apresentou  a  Estrutura  do  Plano:  Diretrizes  –  antigo  plano/metas  das  conferências;  Estudo 
Situacional/  Diagnóstico:  Olhar  e  criar  com  problemas  da  realidade,  mostrar  tendências  e 
retratos, como por exemplo o mapeamento das entidades da sociedade civil. Plano estratégico e 
e  de  ações:  Ações,  metas,  prazo,  indicadores,  responsabilidades.  Louise  destacou,  que 
indicadores mais claros com uniformidade e integração, facilitam o monitoramento. O colegiado 
agradeceu a participação e elogiou o trabalho da técnica. Aprovado a prorrogação do Plano 
Estadual  de  Políticas  p/as  Mulheres  até  o  mês  de  Dezembro/2017;  Aprovado  a 
metodologia  apresentada  pela  Assessoria  Técnica  de  Planejamento  e  Informação  – 
ATPI/SEDS do Plano Estadual de Políticas para Mulheres do Estado do Paraná;  A técnica 
Loise questionou sobre a vigência do próximo plano, se será bienal, trienal, ou quadrienal. Ficou 
decidido que esta definição ficará para a próxima reunião. Sobre o mesmo assunto, foi sugerido 
a averiguação da existência do Decreto. A conselheira Melissa Colbert Bello (SEED), propôs a 
análise esse decreto, pois o Plano atual ficará vigente até sair o outro. Os diagnósticos estão 
fragmentados, pode-se até aprovar esse cronograma, porém imagina que levará mais tempo. 
Aprovado a apresentação periódica da ATPI/SEDS referente ao panorama e o processo de 
elaboração do Plano no CEDM/PR após o mês de Junho/2017, conforme prazo estabelecido no 
cronograma. A  conselheira e vice presidente, Ana Cláudia Machado (SEDS),  opinou pela 
manutenção dos trabalhos da Comissão com a realização de reuniões esporádicas, conforme a 
necessidade, para apoiar a equipe. Item 6 ● Proposta de Alteração do Regimento Interno: a 
vice presidente,  Ana Cláudia Machado (SEDS), informou sobre a proposta de alteração do 
regimento  interno  referente  ao  quórum,  onde  será  necessário  agendar  uma  reunião 
extraordinária exclusiva para esse fim. Aprovado o agendamento da referida reunião para o dia 
06/06 no período da manhã, antes da reunião ordinária. Item 7 ● Informes da Câmara Técnica: 
nas últimas reuniões estavam presentes apenas as representações de Maringá, Telêmaco Borba 
e Guarapuava. Para a próxima, os Municípios Polo poderão encaminhar um maior número de 
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representantes- Apresentação da Universidade do Centro Oeste que planeja a realização de três 
campanhas, até 31/05 (abertas para possíveis contribuições).  Agendada uma reunião para o 
Projeto Integral Básico e será montado um termo de referência para as Unidades Móveis (dia 
16/05). A conselheira Carmen Regina Ribeiro (Rede Feminista de Saúde) ressaltou, que veio 
a informação de ter sido definido um contato com Brasília, visando obter o Pacto Nacional. Item 
8 ● Informes da Presidência e Secretaria Executiva: ●Justificativas de ausências-  Camila 
Daltoé (Ministério Público), Conselheira Rosani (APP Sindicato), Sueli P. de Almeida Coutinho 
(SINDSAÚDE-PR), Juliana  Chagas  da  Silva  Mittelbach  (SINDSAUDE-PR),  Maria  Marucha 
(FETAEP),  Delcinéia  W.  Serconhuk  (FETAEP)  e  Giana  de  Marco  Vianna  da  Silva  (Grupo 
Dignidade). Ofícios Recebidos: 197/2017 do Conselho estadual de Saúde /CES - Convite para 
participação na Mesa de Abertura da 1ª Conferência estadual de Saúde da Mulher – 13/05/ às 
08:00 hrs – PUC. Memorando 029/2017 – SEDS -Substituição da conselheira titular e suplentes 
da SEDS. Ana Claúdia Machado e Fabiana Longhi Vieira Franz.  ● Registrada a chegada da 
Promotora de Justiça Dra. Mariana Bazzo.  Inclusão de Pauta:  ●Situação do Comitê da 
Morte  Materna  no  Paraná-  A Conselheira Carmen Ribeiro  (Rede  Feminista  de  Saúde) 
relatou que os Comitês de Prevenção da Mortalidade Materna atuam há 27 anos no estado do 
Paraná, com o objetivo de apurar toda a morte de mulheres em idade fértil para identificar os  
óbitos maternos e corrigir a sub notificação destas mortes. Com base nas análises dos óbitos 
maternos  são  propostas  as  medidas  de  prevenção  visando  qualificar  a  atenção  a  saúde 
materna.  O  Comitê  está  constituído  por  profissionais  experts  que  representam  diversas 
entidades  e  instituições  da  área,  além de  representantes  da  sociedade  civil/movimentos  de 
mulheres.  No  entanto,  o  mesmo  foi  surpreendido  pela  suspensão  da  última  reunião  para 
apresentação da resolução 223/2017 que altera o funcionamento dos Comitês, sem nenhuma 
consulta prévia aos seus membros atuais. Assim, uma Comissão de apoio aos comitês elaborou 
uma carta,  pleiteando anulação desta resolução e a manutenção do Comitê Estadual  como 
vinha atuando. O documento dirigido ao Secretário da Saúde foi lido em plenário, e o conteúdo 
principal  versava:   sobre  as  alterações  determinadas  pela Resolução  SESA 223/2017  ao 
CEPMM,  que vão contra o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, alterações como a 
exclusão da atribuição de análise dos óbitos maternos ,  exclusão das organizações civis de 
mulheres que faziam parte do mesmo desde a sua criação, exclusão de algumas universidades 
e  maternidades,  interferindo  no  seu  papel  de  controle  social.  Alterações  nos  comitês  só 
poderiam ocorrer mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros e não foram respeitadas. A 
Rede Feminista de Saúde solicitou portanto apoio ao documento contra a resolução e em favor  
ao CEPMM. Pediu então a palavra a conselheiras e vice presidente,  Ana Cláudia Machado 
(SEDS), referindo que esse assunto foi uma inclusão de pauta, dessa maneira seria importante  
convidar a SESA para trazer uma posição ao Conselho. Presente no plenário, a conselheira 
Janine Trompczynski (SESA), disse não estar sabendo desta pauta, e informou que todas as 
terças-feiras uma equipe de técnicos da SESA analisa todos os óbitos maternos. Não existe 
extinção de Comitês, apenas estão reformulando, de acordo com o que o Ministério preconiza. 
Falou que trará maiores detalhes na próxima reunião junto com a Vigilância em Saúde, que está 
cuidando da reformulação dos Comitês. Nesse momento, pediu a palavra a conselheira Vânia 
Muniz N. Soares (Rede Feminista de Saúde), uma vez que foi citada por Janine, que reforçou 
que em 19 de abril estava agendada uma reunião ordinária do Comitê Estadual, que foi mesmo 
cancelada pela  diretoria da SVS da SESA, e houve então a apresentação da Resolução 223/17. 
Pontuou que esta resolução afeta o funcionamento normal dos comitês estadual e regionais, 
uma vez que a  atribuição de análise e conclusões sobre as causas e evitabilidade dos óbitos 
maternos  que  sempre  foram realizadas  pelo  Comitê  Estadual  pela  nova  Resolução   foram 
eliminadas,  sendo  que  esta  atribuição  é  realizada  há  27  anos  de  forma  qualificada  pelos 
comitês; o atual comitê já foi constituído e se reúne uma vez por mês em reunião ordinária e isto 

Publicado no Dioe Nº  9967 de 19/06/2017
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER DO PARANÁ - CEDM/PR

Palácio das Araucárias  - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Térreo Ala C - Bairro Centro Cívico – Curitiba - Paraná.
Cep. 80 530-915 - Fone: 3221-7243 

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

7

8
9



SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL– SEDS

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER - CEDM-PR

também seria afetado dentre outras alterações  por estes motivos uma comissão que apoia os 
comitês atuais  também pleiteou reunião com Secretário de Saúde, objetivando reconsideração 
e  revogação  dessa  Resolução.  A  Rede  Feminista  solicitou  assim  apoio  ao  documento 
apresentado. O assunto foi colocado em votação. ● Favoráveis ao envio do documento - 6 votos 
sendo solicitado que as entidades que votaram favoravelmente fossem explicitadas sendo elas 
UBM,SINDSAUDE,FESMUC, FETEC, ONG MARIA DO INGÁ, RFS - ● Contrárias ao envio da 
carta- 8 votos ●Abstenção: 1 voto (Cons. Melissa- SEED). ●Encaminhamento- Ofício destinado 
ao  Secretário  de  Estado  da  Saúde,  solicitando  explicações  e  informações  sobre  a  referida 
resolução já na próxima reunião.  Item 9 ●Palavra das Conselheiras.   A conselheira  Tânia C. 
Tait (CUT) informou, que a Secretaria da Mulher em Maringá, que sofreu a inclusão das áreas 
do idoso, igualdade racial e juventude, após reunião com o Prefeito, retornou à Secretaria da 
Mulher, com exclusividade. A Conselheira Eliana Santos (FETEC/CUT/PR)  informou, que em 
memória dos 100 anos da Revolução Russa, a CUT-PR criou o Clube de Leitura Feminista que 
acontece  todas  as  últimas  sextas-feiras  do  mês,  visando  apreciar  documentos  de  onze 
revolucionárias russas com oito encontros. Essa ação culminará com a realização de um grande 
Seminário em outubro. A conselheira Marli  Mussulini (SEJU),  esclareceu os motivos que a 
impediram de estar presente em algumas reuniões do Conselho, ressaltando sua atuação no 
Centro de Imigrantes e Apátridas. A mesa diretora agradeceu a presença de todas, encerrando a 
reunião.  A presente ata foi redigida pela servidora Regina Amasiles Rodrigues Costa (SEDS), 
digitada por Evelin Soares, sendo a Secretária Executiva Juliana Muller. O documento após 
aprovado será publicado no DIOE e inserido no site do CEDM.
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