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 Reunião Ordinária   ° Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 28/03/2017   CEDM  /  PR  
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 2017, às 8h40min. 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 reunidos as  integrantes  do  Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher- CEDM, convocadas especialmente para mais uma Reunião 
Ordinária. No horário pré-determinado, a Secretária desse Colegiado, Juliana Muller procedeu 
a 1° auto apresentação das Conselheiras já presentes no recinto: Silvia Cristina Xavier (SEJU),  
Tânia  Fátima  Calvi  Tait  (CUT),  Vânia  M.  Nequer  Soares  (Rede  Feminista  de  Saúde),  Luci 
Weynad Soares (SETI), Maria Marucha S. Vettorazzi (FETAEP), Giana de Marco Vianna da Silva 
(Grupo  Dignidade),  Sueli  P.  De  Almeida  Coutinho  (SINDSAÚDE-PR),  totalizando  07 
conselheiras.  A  2°  chamada  deu-se  às  9:00  horas,  sendo  registrados  os  nomes  das 
Conselheiras que chegaram após a 1°  auto apresentação.  São elas: Ana Claudia Machado 
(SESP),  Maria  Isabel  Correa (UBM),  Mariana Dallo  (Casa Civil),  Rosani  do Rosário  Moreira 
(App- Sindicato), Juliana Chagas da S. Mittelbach (SINDSAÚDE-PR), Carmen Regina Ribeiro 
(Rede  Feminista  de  Saúde),  Maria  Aparecida  Martins  Santos  (FESSMUC),  Alaerte  Leandro 
Martins (Rede Mulheres negras/PR),  Anacelie de Assis  Azevedo (SINDIPETRO/PR),  Josiane 
Ferreira  Liz  (Federação  de  Mulheres  do  PR),  Eliana  Maria  dos  Santos  (FETEC-CUT/PR), 
Jussara  Fátima  Ribeiro  (SEAB),  Alessandra  Cristina  Moraes  Gama (SEET)  Totalizando  20 
conselheiras. Registrado também as presenças das seguintes colaboradoras: Dra. Danielle M. 
Vieira (Assessoria Jurídica- SEDS), Camila M. Daltoé (MP/CAOP- NUPIGE) e Eliana de F. Vieira 
(professora representante da SEED). Uma vez detectado o quórum regimental, e verificada a 
ausência da Conselheira  Presidenta Dóris Margareth de Jesus, definiu-se que a integrante 
mais antiga do CEDM,  Maria Isabel Correa,  representante da  União Brasileira de Mulher- 
UBM, assumirá a coordenação dos trabalhos. ● Item 1 - Apreciação da pauta com possíveis 
inclusões. 1-  Proposta de alteração da data da reunião do mês de Abril; 2- Apreciação do ofício  
vindo do COPED; 3 – Reforma da Previdência/ Impacto da Vida das Mulheres;  ●Aprovada a 
pauta do dia.  ● Item 2 -  Apreciação da Ata referente a Reunião do mês de fevereiro/2017 
cuja leitura foi desenvolvida pela Presidenta da mesa, Conselheira Maria Isabel. O plenário fez 
alguns  destaques  e  inclusões  no  texto  desse  documento,  onde  ficou  acordado  que  as 
conselheiras teriam até o dia 08/04 para enviarem as contribuições por e-mail.  Registrada a 
chegada  da  vice  presidenta,  Terezinha  Beraldo  P.  Ramos  (SEDS).  Nesse  momento,  a 
Conselheira  Maria Isabel  (UBM) deixou a mesa,  dando lugar  à  conselheira Terezinha que 
assumiu  a  coordenação  dos  trabalhos.  ●  Item  3  –  Relato  das  Reuniões  Realizadas: 
●Comissão Organizadora do evento de 08/03, ocorrida no dia 15 de fevereiro- A conselheira 
Juliana  Chagas  da  S.  Mittelbach  (SINDSAÚDE-PR) informou  que  essa  comissão  visou 
analisar as propostas apresentadas pela conselheira Alaerte Leandro Martins (Rede Mulheres 
Negras-PR),  porém,  ocorreram  muitas  ausências  de  participação  nas  reuniões,  além  do 
problema  orçamentário  não  previsto  e  não  esclarecido  pela  Coordenaria  da  Política  da 
Mulheres/SEDS para a realização do evento. A professora Eliana de F. Vieira (representante 
da  SEED) comentou  que  essa  mobilização  poderia  ser  planejada  para  julho,  quando  se 
comemora o dia Nacional de Teresa de Benguela, uma heroína quilombola que viveu no atual 
estado de Mato Grosso, durante o século XVIII.  Fez-se uma reflexão sobre a dificuldade de 
promover essa organização. Nesse momento, a Conselheira Alaerte informou ter participado de 
todas  as  reuniões  das  três  Comissões,  porém  a  parte  operacional  fica  a  cargo  do  grupo, 
ressaltando que no mês de Julho, comemora-se também o dia da Mulher Negra (25/07), vendo 
como  positivo  a  transferência  do  evento  para  este  mês.  Assim,  a  conselheira Juliana 
(SINDSAÚDE-PR) ressaltou que na data de 25/07, os movimentos feministas também estarão 
promovendo eventos para a mulher negra, na verdade as maiores vítimas de estupro. Trata-se 
de uma data lembrada internacionalmente, na América Latina e Caribe. Valendo a pena portanto,  

Publicado no Dioe Nº  9943 de 12/05/2017.
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 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1

2
3



SECRETARIA DE ESTADO  DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL– SEDS

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER - CEDM-PR

alterar a data, oportunizando trazer as Conselheiras do interior para participar de uma formação. 
Pedindo  a  palavra,  a  conselheira  Alaerte  (Rede  Mulheres  Negras-PR),  solicitou 
esclarecimentos à vice presidenta Terezinha Beraldo Ramos (SEDS) referente a definição da 
Coordenadoria da Política da Mulher (SEDS), ressaltando que essa definição é importante para 
o desenrolar das atividades das Comissões, pois os encaminhamentos dependerão de quem 
será a sucessora. A vice presidenta, conselheira Terezinha Beraldo P. Ramos  (SEDS) colocou 
que permanecerá como Coordenadora dessa Política, até o dia 31/03. Ao ser nomeada pela 
Prefeitura de Curitiba, deixará “como sua sucessora” a  Delegada Ana Claudia Machado que 
deverá  ser  nomeada  no  próximo  dia  03/04.  Representante  da  Secretaria  de  Estado  da 
Segurança Pública, a Conselheira é uma profissional detentora de expressiva atuação e que 
certamente desenvolverá ações de extrema relevância. Terezinha Ramos afiançou que se fará 
presente às reuniões do CEDM, pretendendo poder  dialogar  com os movimentos sociais.  A 
conselheira Ana Claudia Machado (SESP) avaliou que como servidora pública, só poderia atuar 
após a publicação do ato administrativo. Após o convite para assumir essa Coordenação da 
Política da Mulher, restaria aguardar a formalização do ato, só assim seria pensado em constituir 
uma equipe. Considerando de suma importância a realização do evento.  O momento seguinte  
foi dado à conselheira Silvia Cristina Xavier, representante da SEJU informando que, de 25 a 
30/07 estará sendo realizada a mobilização do Coração azul, com a realização de um Seminário 
na  Polícia  Federal  abordando  o  tráfico  de  pessoas.  Encaminhamento: Verificar  a 
disponibilidade de local para o mês de julho (24/07 a 31/07) na SEDS, no auditório da Polícia 
Militar ou no auditório da SEET. ●Comissão da Casa da Mulher Brasileira:  A conselheira  Ana 
Claudia Machado (SESP) apresentou detalhes sobre a reunião realizada, da qual participaram 
a coordenação da SEDS, o engenheiro representando a construtora, faltando o Banco do Brasil  
que  congregava  a  maioria  das  pendências  a  serem  solucionadas.  Nesse  momento,  a 
conselheira fez a leitura do ofício encaminhado por ela ao referido Banco em Fevereiro/2017. 
●Registrada a chegada da Conselheira Presidenta do CEDM, Dóris Margareth de Jesus, 
represente da União Brasileira de Mulheres- UBM. Diante desses impasses e da ausência de 
uma solução  por  parte  do  Banco  do  Brasil,  a  conselheira  Josiane  Ferreira  Liz  (Fed.  Das 
mulheres do PR) fez uma sugestão: o Paraná tem um escritório de representação em Brasília,  
capitaneado  pelo  Deputado  Paulo  Eduardo  Lima  Martins,  que  poderá  intermediar  as 
negociações. Diante dessa colocação, a conselheira Alaerte Leandro Martins (Rede Mulheres 
Negras - PR) apontou que a Comissão não precisará mais se reunir: a ponte será contatar o 
Ministério Público, o Escritório do Paraná na Capital Federal ou ir a Brasília almejando soluções. 
Camila M. Daltoé (MP/PR), sugeriu levar a questão para a Promotora Dra. Mariana Bazzo, já 
que ainda é dúvida, se a instância seria o contato com o Ministério Público Estadual ou Federal.  
Encaminhamento: Ofício ao Escritório de Representação do governo do PR em Brasília.  A 
Presidenta Dóris M. De Jesus (UBM) justificou o seu atraso, pontuando não ser mais possível 
permanecer  nesse  impasse.  Com  relação  a  esse  assunto,  todas  as  medidas  possíveis  e 
cabíveis  precisam ser  acionadas.  ●Comissão  de  Enfrentamento  à  Violência  contra  Mulher:- 
Com  relação  a  organização  do  curso  EAD,  a  conselheira Ana  Claudia  Machado  (SESP) 
informou  ter  encaminhado  um  e-mail  para  a  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública 
-SENASP buscando temáticas para o referido curso, solicitando a aberturas de turmas, porém, 
ao mesmo tempo, questionou a possibilidade de formatar  o  curso com todas as demandas 
apresentadas, com fundamentação teórica e módulos planejados. A conselheira Vânia Muniz N. 
Soares (Rede Feminista de Saúde), pontuou que Dra. Hermínia (na reunião realizada no dia 
07/02), mostrou-se solícita, porém existe um custo elevado para o Estado, pagar professores e 
técnicos para monitorar o ambiente virtual, assim a mesma solicitou o envio de um ofício à SETI, 
contendo o planejamento do curso, bem como informações do corpo docente para verificação 
das possibilidades. A Secretária Executiva Juliana Muller afirmou que enviou a minuta do ofício  
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as  conselheiras  no  dia  22/02  para  contribuição,  assim,  aguardam-se  as  informações  dos 
docentes, conforme Dra. Hermínia havia solicitado. A conselheira Silvia Cristina Xavier (SEJU), 
expressou  ter  conversado  com  a  Direção  da  Escola  de  Educação  em Direitos  Humanos  - 
ESEDH sobre a possibilidade da realização do curso sem custos. Segundo a presidenta , Doris 
M. de Jesus (UBM-PR), enquanto aguarda-se o curso da SENASP, será possível a verificação 
de outros. O Nacional já tem um conteúdo pronto e mediante uma análise, será possível chegar 
a  um  conteúdo  específico.  Encaminhamentos:  Reenvio  da  minuta  do  ofício  a  SETI  as 
conselheiras e o encaminhamento dos conteúdos do curso da SENASP por link (drive google). ● 
Item 4 – “Petição Londrina sem Gênero”: A palavra foi dada à Camila M. Daltoé (MP/PR) que 
discorreu sobre os últimos encaminhamentos dados a partir da última reunião. Sexta-feira, dia 
10/02 foi o último prazo dado para receber contribuições e encaminhar para o Ministério Público. 
Foi instaurado um procedimento administrativo sob n° 0078170006965 e requisitou-se termos 
circunstanciados-  crime  de  difamação  art.  139  Código  Penal.  ●  Item  5  –   ●  Comissão 
Organizadora da Conferência Estadual de Saúde das Mulheres:- a presidenta Dóris M. de 
Jesus  (UBM/PR)  informou  ter  solicitado  uma  vaga  para  a  participação  da  Comissão 
organizadora desse evento, tendo como resposta, que o CEDM poderá participar somente com 
direito  a  voz.  Assim,  ela  e  a  conselheira  Alaerte  L.  Martins  (Rede  Mulheres  Negras), 
participarão da reunião agendada para o dia 29/03. Encaminhamento: Divulgar o cronograma 
aos municípios (datas das conferências das Macro Regionais) ● Item 6 –  Processo Eleitoral- 
CEDM- Biênio 2017-2019- A SEC Juliana Muller informou que conforme o Regimento Interno, 
o colegiado tem 120 dias para convocar eleições, já que o mandato se encerra em setembro, 
assim é preciso organizar uma comissão, para a elaboração do edital, contendo as datas e o 
cronograma. ●Comissão-  Representantes do Fórum Popular de Mulheres e da Marcha Mundial 
de  Mulheres  (os  nomes serão apontados oportunamente),  SEDS,  SEJU e  MP/PR.  Reunião 
agendada para o dia 07/04 às 09:00 hrs.  Encaminhamento: Enviar a minuta do edital  com 
regulamento/2015 para  a  análise.  ●Item 7 –  Avaliação da Implementação do I  Plano de 
Políticas para as Mulheres e o Cronograma de elaboração do II Plano :  Camila M. Daltoé 
(MP/PR) justificou a ausência da Promotora Dra. Mariana Bazzo. Comentou-se que o prazo de 
vigência do Plano já findou e o monitoramento e avaliação poderão ser feitos nos moldes do 
CEDCA. Uma consulta foi  feita por ofício a cada Secretaria de Estado e algumas respostas 
aconteceram. Exemplificando, o CEDCA tem uma medida que automaticamente vai apontando 
as  execuções.  Pedindo  a  palavra,  a  conselheira Eliana  M.  Dos  Santos  (FETEC-CUT/PR), 
avaliou que no ano passado tirou-se um encaminhamento onde a  técnica Tatiani  Macarini 
(SEDS)  assumiu  o  compromisso  de  trazer  a  sistematização  e  não  trouxe.  Assim,  faltou  o 
cumprimento da coordenação (SEDS). A conselheira Juliana Chagas Mittelbach (SINDSAÚDE-
PR)  considerou  absurda  a  possibilidade  da  Coordenação  não  ter  acompanhado  as  metas 
alcançadas, que deveriam ser apresentadas a cada 4 meses. Foi a vez da Secretária Executiva 
Juliana Muller  comunicar que, a técnica Tatiani encaminhou o material  sistematizado, com 
uma cópia para a Coordenadoria. Replicou a Conselheira Eliana Santos, apontando não ser  
mais possível aceitar atrasos, o  plano 2014/2016 já está vencido, Foi a vez da vice presidente 
Terezinha  B.  Ramos  (SEDS),  interferir,  relatando  que  é  a  3°  vez  que  esse  plano  é 
sistematizado: 2 vezes para o MP e 1 para o CEDM. Além disso, relatou que a técnica Tatiani 
Macarini não faz mais parte da Coordenadoria. Por sua vez, a  conselheira Alaerte Leandro 
Martins (Rede Mulheres Negras -PR)  afirmou que existe o produto de um trabalho, que não 
pode  ser  repassado  para  alguém  que  acaba  de  chegar.  O  trabalho  foi  exaustivo  e  a 
responsabilidade é de todas. Nesse momento a conselheira Vânia M. Soares (Rede Feminista 
de Saúde) apontou que a situação é grave! A mesma pessoa que fez a sistematização do Plano 
foi afastada arbitrariamente da SEDS. Disse ter uma grande admiração por ela. Trabalhou-se 
muito  efetuando  as  correções  e  tudo  foi  interrompido.  Quanto  ao  projeto  integral  básico, 
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considera-se que a técnica Tatiani Macarini deveria ser chamada para concluir esse trabalho, 
solicitação essa que deverá constar em ata.  A vice presidenta Terezinha B. Ramos (SEDS), 
disse não aceitar o termo arbitrário e isso o fez com indignação. Valorizou que o início desse 
projeto  se  deu  através  de  toda  a  equipe  técnica  da  coordenação,  sendo  escrito  com  as 
correções  e  anuência  da  própria  Terezinha.  Avaliou  que  a  técnica  Tatiani  Macarini  teve 
autonomia  para  trabalhar  e  se  trata  de  uma  boa  profissional.  O  que  levou  a  colocá-la  à 
disposição foi algo grave; O colegiado é mais do que suficiente para deliberar pelas Políticas 
Públicas no Paraná, assim, disse não conseguir aceitar que a rotulem de arbitrária! Um projeto 
integral  básico é para repactuação,  assim não existe  atraso.  Com questões que novamente 
poderão ser debatidas, esse projeto poderá continuar, sem desmerecer quem está chegando 
bem como a sua equipe. Replicando, a conselheira Vânia M. Soares disse querer esclarecer: a 
técnica Tatiani nada colocou contra a Coordenação. O que acontece é que esse projeto já 
deveria ter sido concluído. A técnica tinha o domínio, assim ante de colocá-la à disposição era 
preciso pensar primeiro na conclusão do plano. Vânia concluiu, pedindo desculpas pela forma 
que se dirigiu a Terezinha, mantendo porém, o seu posicionamento quanto as demandas. A 
representante do SINDSAÚDE-PR,  conselheira Sueli Coutinho  afirmou ter tido conhecimento 
desse afastamento em fevereiro, confessando ter sido acometida de preocupação. Sabe-se das 
dificuldades  e  é  reconhecida  a  qualidade  técnica  de  Tatiani  Macarini.  Afirmou  não  estar 
questionando a condição de gestora, porém é um pedido que se faz objetivando a conclusão dos 
trabalhos. A  conselheira Alaerte L.  Martins  (Rede Mulheres Negras -PR) assegurou que o 
produto foi feito por várias mãos. Concordou ser um absurdo o Conselho ter uma única vaga na 
Câmara Técnica. A proposta é permanecer neste recinto e levar avante a sistematização do 
Plano Estadual, com a técnica Tatiani ou sem ela “pois esse Plano é nosso”!  A  presidenta 
Doris M. de Jesus (UBM/PR)  pronunciou-se: o Plano é prioridade! Quem sabe na próxima 
reunião de maio seja possível apresentá-lo nesse Conselho. A conselheira Maria Isabel Corrêa 
(UBM) considerou  ser  lamentável  ter  dentro  de  uma  mesma gestão  essa  descontinuidade. 
Considero preocupante trazer um novo Plano, sem saber o que aconteceu com o outro; estão 
sendo  colocadas  metas  que  não  podem  ser  atingidas!  A  presidenta Doris  M.  de  Jesus 
(UBM/PR)  perguntou a  vice presidenta Terezinha B. Ramos (SEDS) se é possível para a 
próxima reunião a  apresentação do novo Plano,  onde a  mesma respondeu que talvez seja  
possível  sim  e  que  as  propostas  da  conferência  já  estão  disponíveis  no  site  da  SEDS.  A 
conselheira  Sueli P. De Almeida Coutinho (SINDSAÚDE-PR) ressaltou que não adianta ter o 
novo  plano  se  o  anterior  ainda  não  foi  analisado.  Contribuindo  com o  encaminhamento,  a 
conselheira Anacélie de Assis Azevedo (SINDIPETRO – PR), propôs que no período da tarde 
ocorra  a  apresentação  da  sistematização  do  Plano  anterior  e  se  for  preciso  uma  reunião 
extraordinária deverá se agendada objetivando a conclusão desse trabalho. E para a próxima 
reunião o esboço do novo Plano (contendo as propostas da conferência e as pendências do 
plano antigo) deverá ser apresentado para que ocorra a construção e a finalização do mesmo. 
●Item 8 – Informes da Câmara Técnica  Não houve reunião por  falta  de quórum, estando 
presente uma única gestora: a de Maringá. Inclusões de Pauta: A SEC Juliana Muller, solicitou 
a  alteração  da  data  da  reunião  do  dia  11/04,  devido  participação  na  reunião  ampliada  do 
CEAS/PR.  Aprovado a alteração para o dia 18/04.  ●Ofício do Conselho Permanente dos 
Direitos Humanos - COPED- questionado ao CEDM, se tem regulamentada a participação de 
jovens entre 15 e 19 anos e se existe previsão legal. Esse mesmo conteúdo foi remetido a todos 
os outros Conselhos.  Encaminhamento: Envio de ofício esclarecendo sobre o processo de 
eleição da sociedade civil  e  sobre a  participação livre dos interessados nas reuniões como 
ouvintes  (agenda das reuniões disponível  no  site).  A conselheira  Maria Marucha (FETAEP) 
divulgou que dentro da Executiva existe a Coordenadoria da Juventude Rural, com o objetivo de 
capacitar  essas  idades-  800  jovens  no  Paraná,  buscando  a  conscientização  enquanto 
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movimento  sindical.  Em  março,  debateu-se  a  violência  contra  as  mulheres.  ●Reforma  da 
Previdência/Impacto na vida das Mulheres: - A conselheira, Tânia Fátima C. Tait  (CUT) 
relatou que em Maringá, ocorreu uma audiência pública e a questão foi discutida amplamente 
em conjunto com a OAB, com tripla jornada de trabalho, as mulheres são as primeiras a serem 
prejudicadas.  Encaminhamento: Elaboração  de  uma  nota  mostrando  o  grande  prejuízo 
causado à classe feminina, ao ter de trabalhar mais cinco anos. A conselheira Giana de Marco 
Viana (Grupo Dignidade) entre outras conselheiras se propôs a contribuir na elaboração do 
texto.  ●  Adiantando  o  Item  10  –  Palavras  das  Conselheiras:  a  conselheira Rosani  do 
Rosário Moreira (APP- Sindicato) informou que no próximo dia 31, na ALEP, acontecerá uma 
audiência  pública  com  a  presença  do  Deputado  Paulo  Paim,  abordando  a  Reforma 
Previdenciária. Em 08/03/2017, foi promovido um grande movimento nas ruas. Já em 18/02, na  
Prefeitura Municipal, abordou-se as Políticas Públicas para as mulheres. A capital paranaense é 
considerada  violenta  e  está  entre  as  cinco  nas  ocorrências  de  feminicídio  e  estupro.  A 
conselheira Tânia Fátima Calvi Tait (CUT), relatou as pressões desencadeadas para extinguir a 
Secretaria Municipal da Mulher. Tenta-se uma reunião com o Prefeito desde o mês de janeiro e  
também com os vereadores. A ONG Maria do Ingá fez a sua parte contactando as instâncias 
para solicitar  a  manutenção da secretaria  da mulher  especifica.  ●Intervalo para o almoço. 
Retomado dos trabalhos às 14:00 horas. ●Item 9 – Informes da Presidência e da Secretaria 
Executiva -  Justificativas de ausência:  Janine Trompczynski  e  Maria  Cristina  Fernandes 
(SESA), Priscila Pacheco dos Santos (SEEC), Melissa Colbert Belo (SEED) e Marli Aparecida 
Batista  (SEJU).  ●Substituições. -  Cláudia  Augusta  dos  Santos,  em  substituição  a  Alaerte 
Leandro Martins da Rede Mulheres Negras -PR. (processo em trâmite). Processo referente ao 
Projeto Educação Infantil: Realizado a previsão orçamentária dos materiais: 6.900 cartazes e 
113.740 Cartilhas – Folders, total de R$ 11.324.20 – Processo encaminhado ao CEDCA para 
aprovação.  Denúncia recebida por e-mail:  Região Maringá / Relata que uma policial pratica 
abusos e violência.  Contato encaminhado ao órgão gestor  de Maringá que ressaltou que a 
mulher  é  atendida  no  CRAM desde  2010  –  Segundo  a  equipe  multiprofissional,  a  usuária 
apresenta confusão mental e delírios de cunho sexual, não está fazendo tratamento psiquiátrico 
medicamentoso  adequado  e  apresenta  crie, a  família  foi  comunicada  para  uma  possível 
internação. Mediante  algumas  discussões,  o  colegiado  definiu  por  padronizar  os 
encaminhamentos: As denúncias serão direcionadas a Mesa Diretora do CEDM/PR que definirá 
os  encaminhamentos.  Em  caso  de  dúvida  as  Comissões  Específicas  do  CEDM/PR  serão 
acionadas, com posterior relato na plenária.  Aprovado o trâmite.  Recebimento do e-mail de 
Alicia Bellegarda/  Núcleo Feminista da Universidade Federal do Paraná,  se colocando à 
disposição para a realização de palestras dentro da temática feminista e solicitando indicações 
de profissionais acerca do tema feminismo e/ ou gênero e economia, informações estas que 
serão  verificadas  pelas  conselheiras.  Ofícios  recebidos:  Ofício  220/2017 -  MP/  Curitiba- 
Encaminha cópia do ofício p/ ciência para o CEDM, a respeito de uma indiciada que ficou  presa 
na cadeia pública com 04 homens – 8º Distrito Policial, cita as Recomendações Administrativas 
adotadas (ofício apreciado na reunião de Abril); Ofício 034/2017 – Conselho estadual de Saúde 
–  CES –  Participação  na  Comissão  Organizadora  da  Conferência  estadual  de  Saúde  p/  a 
Mulher; Convite: Federação dos Empregados em Estabelecidos Bancários no estado do PR para 
solenidade  de  posse  da  nova  diretoria;  Ofício  015/2017  –  COPED,  solicitando  informações 
acerca da participação de jovens.  Na sequência,  a conselheira Maria Isabel  Corrêa (UBM) 
assumiu a coordenação da mesa que coordenou a apresentação da sistematização do Plano 
Estadual  de  Políticas  para  Mulheres  do Estado  do Paraná  2014  –  2016,  tendo  em vista  a 
ausência  da  presidenta  Dóris  M.  de  Jesus  (UBM).  Foi  realizado  a  leitura  das  metas  e 
consequentes execuções do Eixo 1 do Plano, na presença das seguintes conselheiras: Carmem 
Regina Ribeiro e Vânia M. Nequer (Rede Feminista de Saúde), Tânia Fátima Calvi Tait (CUT), 
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Alaerte  Leandro  Martins  (Rede  Mulheres  Negras  –  PR),  Anacelie  de  Assis  Azevedo 
(SINDIPETRO – PR), Juliana C. Mittelbach (SINDSAÚDE – PR, Maria Aparecida Martins Santos 
(FESSMUC), Terezinha B. Ramos (SEDS), Silvia Cristina Xavier e Ana Zaiczuk Raggio (SEJU) e 
Ana Cláudia Machado (SESP).  Encaminhamento: Agendar reunião extraordinária para o dia 
17/04 para a finalização da referida apresentação.  A Presente ata foi gravada e redigida pela 
servidora  Regina Amasiles  Rodrigues Costa  (da  equipe  SEDS),  digitada  por  Evelin  Soares, 
sendo a Secretária Executiva Juliana Muller.  O documento após aprovado em plenária será 
publicado em Diário Oficial e inserido no site do CEDM.
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