
MANUAL DA CONSELHEIRA 

– SITE – www.cedm.pr.gov.br

E-mail: cedm@seds.pr.gov.br
Fone da SEC: 3210-2416
SEC: Juliana Muller

Calendário de reuniões
Pautas
Atas 
Relatórios das Comissões 
Regimento Interno / Legislações 
Composição 

– Regimento Interno – última alteração em Junho/2016
– Composição – 26 conselheiras (paridade)
– Reuniões  ordinárias  mensalmente  ou  extraordinária  por 

convocação da Presidência
– Organização: Manhã/ Comissões e a Tarde/ Plenária
– Quorum -   Iniciará em primeira convocação com a presença da 

maioria absoluta e em segunda convocação, após quinze minutos, 
com a presença mínima de oito conselheiras, tendo pelo menos 
uma representante de cada segmento.

Pauta 

– Solicitação de pauta cinco dias antes da convocação
– Convocação é realizada cinco dias antes da reunião

Importante a confirmação de presença, onde na ausência do titular, é 
de responsabilidade da mesma comunicar o suplente

Ata 

      - Encaminhada junto com a pauta para ciências e contribuições

http://www.cedm.pr.gov.br/
mailto:cedm@seds.pr.gov.br


Faltas/ Encaminhamentos das justificativas 

-  03 faltas consecutivas sem justificativa de ausência; ou cinco 
alternadas. 

Presidência 

A Presidência do Conselho terá alternância em sua gestão, sendo 
um mandato presidido por uma representante do Poder Público e o 
outro por uma representante da sociedade civil organizada.

Comissões Temáticas

São destinadas  ao  estudo,  elaboração  de  propostas, avaliação  e 
acompanhamento das questões e temas específicos.

Presidente
Relatora
Pautas são apreciadas e encaminhadas
Plenária 

As  comissões  são  realizadas  no  período  da  manhã/  serão 
reorganizadas / 

1 - Comissão de Trabalho e Autonomia

Sem  pauta  específica,  última  reunião  ocorrida  no  mês  de 
Novembro de 2016.

Foi criado observatório do Trabalho: estudo sobre a equidade dos 
salários. 

2 -  Comissão de Comunicação,  Mobilização e Acompanhamento 
dos Conselhos Municipais
 A Assessoria de Comunicação da SEDS, por meio da Coordenação da 

Política da Mulher solicitou apoio do CEDM para solicitação de informações 

sucintas referente as ações desenvolvidas pelas Secretarias de Estado na 



área da mulher. 

Encaminhado  ofício  as  Secretarias  de  estado,  aos  CMDM  e  as 

secretarias municipais

      No momento, 20 municípios/secretarias responderam 

Comissão:  Sistematizar  as  repostas  e  verificar  a  viabilidade  das 

informações.

3 - Comissão de Planejamento e Orçamento

 Pauta  Permanente:  Plano  Estadual  de  Políticas  p/  a  Mulheres  do 

Estado PR

Comissão: Estudando os métodos de acompanhamento do plano.  

4 -  Comissão de Legislação e Normas

 Legislação referente a políticas para mulheres / Estudo sobre as leis 

de outros estados que poderiam ser propostas no PR.

  Encaminhado ofício circular aos CMDM e as Câmaras Municipais 

solicitando  o  envio  de  projetos  de  lei  referentes  as  políticas  para  as 

mulheres para análise, apoio técnico  e posteriores replicações.

5 -  Comissão de Enfrentamento da Violência contra a Mulher
 -  Curso  de Atendimento  Humanizado  às  Mulheres  Vitimas  de 

Violência na modalidade EAD dirigido aos policiais civis e militares, com 

o objetivo de propiciar aos agentes públicos que estão em contato diário 

com  casos  de  violência,  as  reais  condições  para  prestarem  um 

atendimento adequado, que vise o bem estar das mulheres.

-  Atendimento  as  mulheres  vitimas  de  violência  nos  Centro  de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS/ participação 

de um representante da CPSE/SEDS nas reuniões. 


