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Composição

 Instituição Nome Conselheiro
 Casa Civil
 Central Única dos Trabalhadores - CUT
 Federação de Mulheres do Paraná Josiane Gonçalves de Andrade
 FETEC – CUT/PR
 Emater Jussara Fátima Ribeiro
 APP Sindicato Rosani do Rosário Moreira 

 Convidado:
 Apoio Técnico: Cecília Bezerra Coelho Hauer

1) Campanha do livro no ônibus lilás

A Coordenação da Política da Mulher está solicitando doação de livros de autoras para a montagem de 

uma biblioteca dentro das unidades móveis - ônibus lilás.

Parecer da Comissão: Favorável

Parecer do CEDM: Ciente, com a colaboração da SEEC.

2) Divulgação do ônibus lilás nas escolas

A Coordenação da Política da Mulher apresenta o material para divulgação do programa das unidades 

móveis nas escolas Municipais e Estaduais/posto de saúde.

Parecer da Comissão: Favorável, a APP se prontifica a ajudar na divulgação, repassando os contatos 

das 29 secretarias de Gênero, relações étnicas raciais e Direitos LGBT dos seus núcleos sindicais.

A SEED forneça os contatos dos seus 32 Regionais para mobilização.

A Emater poderá divulgar junto a todas as unidades municipais a agenda da Unidade Móvel.

Parecer do CEDM:  Aprovado o parecer da comissão. Onde as agendas serão disponibilizadas na SEC 

do CEDM para divulgação ao colegiado e aos CMDM. A Coordenação da Política da Mulher já realiza 

contato com as redes socioassistenciais através dos ER. 

3) Solicitação de informações, aos órgãos públicos que compõem o Conselho, sobre as ações 

desenvolvidas na área da mulher.

A Assessoria de Comunicação da SEDS, por meio da Coordenação da Política da Mulher solicita apoio do 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para solicitação de informações sucintas referente as ações 

desenvolvidas pelas Secretarias de Estado na área da mulher. 

Esta mesma solicitação será encaminhada para as prefeituras e conselhos municipais com o objetivo de fazer 

um  levantamento  sobre  os  organismos  da  Política  da  Mulher  –  Secretaria,  Departamentos,  Divisão, 



Coordenadoria, Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha assim como as políticas desenvolvidas no 

município.

Parecer da Comissão: Favorável. 

Parecer do CEDM: Aprovado o parecer da comissão e o envio de ofício circular ao órgão gestor da 

política e ao CMDM via ER da SEDS, com prazo de retorno de 60 dias. 
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