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Reunião Ordinária -Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - 14/08/2018   CEDM  /  PR-   

Aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2018, às 9:00 horas em primeira convocação, na Sala de
Gestão do 7° andar da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, situada
no Palácio das Araucárias, à Rua Jacy Loureiro de Campos s/n° Bairro Centro Cívico, em Curitiba – PR,
estiveram reunidas as integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM, convocadas
especialmente para a Assembleia Ordinária referente ao mês de Agosto. Uma vez detectado o quórum
regimental,  procedeu-se  a  autoapresentação:  Carmem  Regina  Ribeiro  (Vice  –  presidente/  Rede
Feminista de Saúde), Melissa Colbert Bello (SEED), Professora Eliane Rose Maio (Universidade Estadual
de  Maringá-UEM),  Maria  Marucha  S.  Vettorazzi  (FETAEP),  Dra.  Jaqueline  Borges  Monteiro  (Núcleo
Jurídico Administrativo da Casa Civil), Márcia Rejane Vieira Marcondes  (SESP), Maria Elvira de Araújo
(ASSEMPA), Marinês Bernardini (FAMOPAR), Giana de Marco Vianna da Silva (Grupo Dignidade), Tânia
Cristina de Castro  Ribeiro  (Central  Integrada de Apoio  Familiar),  Maria Isabel  Pereira Corrêa (União
Brasileira de Mulheres), Débora  Mara Bilovus (SESA), Lenise Rosseto da Silva (SEPL), Ana Z. Raggio
(suplente/  SEJU),  Lirani  Maria  Franco  (APP  Sindicato)  e  Anacélie  de  Assis  Azevedo  (CUT/PR).
Colaboradoras:  Camila Mafioletti  Daltoé (MP/PR/NUPIGE),  Maria Letícia Zavala Delle  (CPM/SEDS) e
Rhaiza  Santos  (CPS/SEDS).  ● Apreciação  da  pauta-  Inclusões:  Retorno  da  reunião  da  Comissão
especial  do CEDM/PR, que apreciou a pauta da APP Sindicato (documento enviado por e-mail)  e a
proposta de alteração da reunião de Setembro. PAUTA APROVADA. Na sequência, a Vice-Presidente,
Conselheira Carmem Regina Ribeiro (Rede Feminista de Saúde) comunicou ao plenário a saída da
Coordenadora  da  Política  da  Mulher  –  CPM/SEDS  e  Presidente,  Ana  Cláudia  Machado após
exoneração a pedido. Despedindo-se através de uma carta, agradecendo o suporte e todas as atenções
recebidas, aos setores da SEDS que a acolheram, encerrando seu ciclo de trabalho ciente dos avanços
alcançados. Essa carta foi  encaminhada ao Superintendente de Garantia de Direitos,  Leandro Nunes
Meller, que deu ciência. Ao término, a Vice-Presidente Carmem Regina Ribeiro, informou ter recebido
uma ligação, na qual a Dra. Ana Cláudia comunicava a sua decisão. Enalteceu o bom relacionamento
sempre mantido com a Presidente, os avanços alcançados bem como o respeito mútuo. ● Aprovação da
Ata da reunião de Julho: - Aguardar três dias para a apreciação das conselheiras, após realizar a
publicação.  ● Informes da SEC/CEDM: Justificativas de ausência: Jussara de Fátima/SEAB, Fabiana
Longhi/ SEDS e Josiane Ferreira de Liz / Federação de Mulheres do PR. Ofícios recebidos: Protocolado
15.323.236-9 /- 02/08/2018 - Daiane Fonseca Accioly – Solicita republicação da ata da reunião ordinária
de Maio/2018, desvinculado sua participação como ouvinte da sua função de trabalho. Uma vez que a
ata  já  havia  sido  publicada,  o  plenário  definiu  pela  elaboração  de  uma  retificação,  que  deverá  ser
publicada  ao  lado  do  arquivo  da  ata  de  maio  no  site  do  CEDM/PR.  APROVADO.●  Registrado  o
agendamento com o  Presidente do IML – Dr. Paulino Pastre –  dia 21/08 ás 11:00 horas – Pauta:
“Funcionamento dos Serviços dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual.
Tomando a palavra, a  Vice-Presidente Carmem Regina Ribeiro, relatou haver um programa do qual
participam o IML em conjunto com a SESA, alguns hospitais possuem um termo, com o objetivo de
prestar assistência a vitimas de violência sexual nas primeiras 72 horas. Não foi possível detectar como
esse plano está sendo aplicado e onde está a junção da perícia. Sabe-se que ele existe: levantamento
das lesões provocadas e exames próprios para levantar a identidade do agressor e aids. Trata-se de uma
ação necessária, porém identificar onde acontece e qual a sua amplitude. Optou-se por conversar com o
IML e ao mesmo tempo conhecer as novas instalações. Nesse momento, pediu a palavra a conselheira
Débora Mara Bilovus, responsável pela Divisão de Saúde da Mulher na SESA, Informou que levantará
novas informações e participará da reunião. ● Item 4- Pauta Permanente: Plano Estadual de Políticas
para as Mulheres: acompanhamento das ações/ Apresentação SEED: A conselheira Melissa Colbert
iniciou a apresentação, informando sobre a realização do levantamento preliminar das ações em curso do
Plano, bem com as etapas realizadas  de acordo com os objetivos e suas ações correspondentes, a
seguir:   (ver  apresentação disponível  na íntegra  no site  do CEDM/PR);  Ações -  Plano  Estadual  de
Políticas  para  Mulheres  2018  –  Diretriz  -  Promoção  da  Igualdade  de  Gênero  e  da  Equidade,  com
enfrentamento aos preconceitos,  para o protagonismo de todas as mulheres e meninas Objetivo 1.1
Protagonismo e autonomia econômica para melhoria das condições de renda  Etapas realizadas nos
anos de 2018/2021:  Julho de 2018-  Divulgação de material  pelas  redes sociais  durante semana de
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matrículas para o segundo semestre. Previsão de Palestra “Igualdade de Gênero",  em evento de
formação de pedagogos que atuam na Educação Profissional previsto para dia 26/09/2018 em Curitiba;
1.1 Protagonismo e autonomia econômica para melhoria das condições de renda  -  Etapas realizadas
nos anos de 2018/2021: Escolas do Campo --Previsão de apresentação de boas práticas em igualdade
de  gênero  nas  escolas  estaduais  do  campo  em  evento  de  formação  continuada  para  gestores/as
escolares a ser realizado em Faxinal do Céu em duas etapas: 17 e 18 de outubro de 2018 e 30 e 31 de
outubro de 2018. Escolas Indígenas --Proposta de uma oficina do Curso Formação (01/10) em Ação a ser
ofertada  para  as  escolas  indígenas.  Escolas  Quilombolas  -  Previsão  de  dois  eventos  de  formação
continuada  para  escolas  quilombolas  Colégio  Estadual  Quilombola  Diogo  Ramos  (14/11)  e  Colégio
Estadual  Quilombola  Maria  Joana  Ferreira  (22/11);  1.2  Fomento  da  participação  das  mulheres  nos
diversos espaços políticos - Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: Incluir a temática de igualdade
de gênero no evento Caminhos Pedagógicos V previsto para os dias  30 e 31 de outubro de 2018;
Material de orientação pedagógica específica para grêmios estudantis; 1.2 Fomento da participação das
mulheres nos diversos espaços políticos -  Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: Levantamento
dos grêmios existentes e das diretorias constituídas por gênero. Realizada reunião de encaminhamentos
para  produção  de  material  de  orientação  pedagógica  específica  voltada  a  grêmios  estudantis  a  ser
encaminhada em conjunto com formação de técnicas/os dos NRE; 1.2 Fomento da participação das
mulheres nos diversos espaços políticos - Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: Reunião equipe
Departamentos da Diversidade e Gestão Escolar.  Discutiu-se a forma de obter  dados sobre a atual
composição de gênero das equipes gestoras; 1.3 Acesso à informação e disseminação dos direitos das
mulheres  -  Etapas realizadas  nos anos de 2018/2021:  O  Departamento  de Políticas  Educacionais
realizou reuniões com a rede Tech Ladies sobre participação feminina no mercado da tecnologia. Há
necessidade de ampliar o diálogo junto com o Departamento da Diversidade para avaliar e viabilizar essa
ação; 1.3 Acesso à informação e disseminação dos direitos das mulheres - Etapas realizadas nos anos
de 2018/2021: Realizado no dia 11/05 o evento Scracth Day - “Programação também é coisa de menina!”
com a finalidade de ampliar o acesso de meninas e mulheres no universo da informática, contando com
exposições em salas temáticas voltadas a professoras/es, mães, pais, estudantes e outros agentes da
comunidade  escolar;  1.3  Acesso  à  informação e  disseminação dos direitos  das mulheres  *-  Etapas
realizadas nos anos de 2018/2021: Prevista para o segundo semestre: Sobre a educação básica regular
está prevista uma notícia sobre a entrevista que afirme a participação feminina na Matemática; Pela
educação Especial será realizada uma Entrevista com mulher surdo-cega. Tema: Mulher de Destaque no
Atendimento  Educacional  Especializado;  1.3  Acesso  à  informação  e  disseminação  dos  direitos  das
mulheres -  Etapas realizadas nos anos de 2018/2021:  A Formação em Ação Disciplinar de Língua
Portuguesa,  realizada  no  1°  semestre  de  2018  com  todas/os  profissionais  da  área.  (Conteúdos  de
Práticas de Leitura e Literatura. Proposta de trabalho de Leitura para o Ensino Médio,  indicou a análise
do livro “A Elegância do Ouriço”, de Muriel Barbery; Curso Direitos Humanos - Fundamentos e Desafios
-carga  horária  32h.  60  participantes  (técnicos  das  secretarias  estaduais  responsáveis  pela
implementação do Plano Estadual de Educação SEED/ SEJU /SESP - 05 de abril  a 22 de maio - 8
encontros  1  gênero)  Curso  Direitos  Humanos  e  a  Educação  -  carga  horário  16  h  40  participantes
(coordenadores dos NRE e técnicas/os pedagógicas/os da SEED - 24 e 25 de maio); Curso Direitos
Humanos e a Educação -carga horária 8h. 50 participantes (técnicos dos pedagógicos da SEED - 09 e 10
de julho). Previsto para 23 e 24 de agosto - Oficinas de Educação em Direitos Humanos – 16 horas – 64
participantes- técnicos e coordenadores de Educação em Direitos Humanos nos NRE. 1.5 Superação das
desigualdades transversais experienciadas por diferentes grupos de mulheres, nos - diversos espaços
institucionais  - Etapas  realizadas  nos  anos  de  2018/2021:  Guia  de  Discussão  -  Escola  Livre  de
Violência contra as mulheres - orientação pedagógica às/aos profissionais da educação para o trabalho
com os conhecimentos disciplinares e a organização do trabalho pedagógico para a igualdade de gênero
e a superação das diferentes formas de violências sofridas pelas mulheres ao longo do tempo e de suas
vidas. (em fase de diagramação); O Programa SAREH prevê a realização da: webconferência – Tema:
Saúde  mental  –  Discutindo  a  Saúde  Mental  na  Escolarização  Hospitalar.  A palestrante  irá  realizar
discussão  sobre  o  quadro  de  saúde  mental  em  estudantes,  que  vem  aumentando  o  atendimento
domiciliar do programa SAREH. A Educação de Jovens e Adultos prevê a realização de web conferência
relacionadas ao atendimento escolar das mulheres privadas de liberdade e egressas do sistema prisional,
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assim  como  mulheres  migrantes,  refugiadas  e  apátridas,  visando  enfrentar  os  preconceitos  e
discriminações no espaço escolar; Orientação realizada no evento Caminhos Pedagógicos IV- realizada
no Campus da UNICESUMAR 19 e 20 de junho de 2018; Orientação realizada no evento Caminhos
Pedagógicos  IV-  realizada  no  Campus  da  UNICESUMAR 19  e  20  de  junho  de  2018;  Produção  de
material didático para o módulo on line do Curso de Formação de Gestores; Diretriz - Fortalecimento
Institucional e da Participação Social para Universalidade das Políticas -  2.6 Produção de informações
para maior efetividade das políticas públicas -  Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: Incentivo a
autodeclaração por meio da formação das Equipes Multidisciplinares, mobilizando 2.100 escolas (rede e
conveniadas), 35.200 profissionais, para estimular a inclusão do quesito raça/cor em todos os formulários
de coleta de dados de alunos/as e no requerimento de matrícula. A Conselheira Lirani Maria Franco
(APP-Sindicato), declarou já conhecer o trabalho da SEED, bem como suas limitações internas. Olhando
para toda essa apresentação, considerou que as ações ainda são tímidas. Só na rede estadual são 2000
escolas e a SEED responde pela maioria dos Municípios. Apontou que hoje existem Leis que abordam a
cultura afrodescendente das mulheres. As equipes já estão inserindo as etnias nas escolas; envolver
Fóruns e movimentos de mulheres em relação aos cursos e Semana Pedagógica, os embates ficaram
separados (diversidade sexual), enquanto professores e pedagogos estão separados. Ter um momento
de formação conjunta entre funcionários e professores e fundamental. Preocupação: quando se visita a
rede municipal, já se identifica a produção de materiais identificada pela cor (azul para meninos e rosa
para meninas).  Inserção da SEED, junto ás Secretarias Municipais -  avançar mais:  O debate sobre
feminicídio está crescendo na mídia. Avançou-se em muito nas discussões em benefício do processo
educativo. Nesse momento, a Professora Eliane Rose Maio, representante da Universidade Estadual
de Maringá/UEM  colocou que como pesquisadora de gênero na Universalidade,  percebe os  muitos
entraves  existentes,  muitos  pautados  em  Curitiba,  mas  não  no  interior.  Apreciou  muito  as  ações
referentes aos grêmios estudantis. Na verdade,  a APP tem dado muita abertura e é necessário bem mais
pessoas ligadas ao Núcleo. Referindo-se ao trabalho sendo realizado com a 1° orientada de mestrado
travesti. Parabenizou pela explanação, colocando o seu Núcleo a disposição no interior. Compartilhando,
a Conselheira  Giana  de  Marco  Vianna  da  Silva  (Grupo  Dignidade) também  parabenizou  pelas
informações, enfatizando que tempos atrás esportes, como futebol e volley eram direcionados somente
para meninos, nas aulas de educação física. Ter esse incentivo nas escolas, abrindo esportes e artes
para todos. Tem-se uma cultura escolar, assim trabalhar muito com quem atua internamente. Na sua vez,
a Conselheira Maria Isabel P. Corrêa (UBM) disse concordar que questões precisam ser ampliadas,
mas tê-las no Plano já é positivo, pois assim pode-se cobrar. Garantiu que preocupa mesmo a educação
básica: meninas de 7 anos já se sentem inferiorizadas, aos 11 já tem certeza absoluta. A questão de
meninas serem induzidas a usar a cor rosa, é mesmo uma imposição social, que sem dúvida é levada
para a vida. A Conselheira Melissa (SEED) agradeceu as considerações, enfatizando a importância de
considerar o trabalho como um processo, que estará sempre em construção. ● Item 05 Abrigamento de
mulheres em situação de violência no Estado do PR: Trata-se da solicitação do MP/PR referentes aos
serviços de Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência no estado do PR, justificando que tal
solicitação  se  deu  em  virtude  do  processo  administrativo  instaurado  no  CAOP/JDH  sob  o
nº0046.14.001573-9. Assim, conforme informações da Coordenação da Política da Mulher – CPM/SEDS,
foi informado ao MP, a relação das casas de abrigo para mulheres do PR (lista citada no relatório da
comissão de julho). De acordo com o parecer do CEDM/PR, segue para conhecimento a informação
técnica nº 114/2018 da CPSB/SEDS referente as informações das adesões dos municípios ao repasse de
recurso do benefício eventual para atendimento de mulheres em situação de risco e violência, a saber:
Deliberação  063/213  –  CEAS/PR,  cria  o  PPAS  I,  inciso  IV  –  Benefícios  Eventuais.  O  referido
cofinanciamento é repassado a 172 municípios que foram ranqueados, recebimento do valor mensal R$
6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) pelo SIFF; Cofinanciamento pelas deliberações 051/2017 –
CEAS/PR e 065/2017 – CEAS/PR – Incentivo Benefício Eventual para 227 municípios que não foram
contemplados no PPAS I; Este cofinanciamento já foi pago a 137 municípios, no valor de R$ 959.000,00
(novecentos  e  cinquenta  e  nove  mil  reais).  Esta  deliberação  dispõe  que  deverá  ser  priorizado  o
atendimento a mulheres em situação de violência e risco e a pessoas em situação de rua, indígenas,
migrantes, apátridas e refugiados. Propostas de atendimentos: auxílio transitório de estadia/pernoite para
mulheres e seus dependentes, vítimas de violência sem condições de alojamento e regresso para o lar
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de origem. Ressalta-se, que além da SEDS cofinanciar o Incentivo Benefício Eventual e o PPAS I, o
município necessita regulamentar os benefícios eventuais de acordo com a legislação vigente.  Parecer
da  Comissão: Ciente  -  Parecer  do  CEDM/PR: Ciente.  A  assessora  jurídica, Camila  M.  Daltoé
(MP/PR/NUPIGE), justificou a ausência da Promotora de Justiça Dra. Mariana, presente nesta data em
Brasília. Uma vez que o Centro de apoio monitora essas ações, comunicou ter recebido demanda de
promotores do interior, não pertencentes aos 9 Municípios que possuem a Política de abrigamento. Por
conta disso, desejou dividir com o Conselho a situação, buscando uma solução, uma vez que era prevista
a inclusão de um abrigo estadual no plano, visando suprir essa demanda. Orientar os Promotores de
Justiça no sentido de agilizar uma articulação com os Municípios que recebem o aluguel social. Segundo
a  Vice-Presidente  Carmem  Regina  Ribeiro  (Rede  Feminista  de  Saúde), essa  proposta  de
abrigamento via consórcio era constante do Plano anterior e é algo que precisa ser costurado. É preciso
orientar os Promotores de Justiça para que busquem a Rede de atendimento. ● Item 6 – Informes:  6.1
- Reunião Ampliada e Descentralizada do CEDM/PR:   A Vice-presidente Carmem Regina Ribeiro
(Rede Feminista de Saúde), informou sobre o cancelamento da Reunião Ampliada e Descentralizada do
CEDM/PR, agendada para ocorrer nos dias 21 e 22/08 em Foz do Iguaçu, afirmando concordar com a
postergação, uma vez que o Conselho depende da Secretaria de Estado que necessita estar organizada
do ponto de vista da reestruturação da coordenação da política, pois, para a realização do evento é
fundamental o apoio da SEDS.  Avaliando essa questão, a  Conselheira Anacélie de Assis Azevedo
(CUT) considerou ser mais do que adequado planejar, pois o Conselho é soberano, mesmo com nova
gestão.  Foz  é  especial,  possuindo  elevados  níveis  de  violência  e  criminalidade.  Manter  esse
planejamento  para Novembro e ir  trabalhando nessa construção.  Encaminhamento:  Criação de uma
comissão organizadora p/ o evento com as representantes:  CUT/PR, APP Sindicato,  SESA e SEDS.
Reunião dia 03/09 às 09h (antes da plenária);  6.2 – GT do Feminicídio: - A  Delegada Márcia Regina
Vieira Marcondes (SESP)  informou sobre a realização da próxima reunião, que será no dia 20/08 às
09h.  ● Item 7 – Retirado de Pauta: - Inclusão de Pauta:  A conselheira Lirani Maria Franco (APP
Sindicato) retomou o item de pauta referente as servidoras que durante a licença maternidade sofreram
redução salarial, discussão essa realizada na reunião da comissão especial do CEDM/PR ocorrida no dia
31/07. A proposta era que a mesma elaborasse um documento para ser entregue na reunião com  a Sra.
Governadora Cida Borghetti. Leitura do documento na íntegra, considerado aprovado. Encaminhamento:
envio de ofício à Casa Civil para a solicitação de agenda. A Conselheira Dra. Jaqueline Borges Monteiro
(Núcleo Jurídica Administrativo da Casa Civil), informou que todas as audiências com a Excelentíssima
Senhora Governadora do Estado Maria  Aparecida Borghetti,  são solicitadas por  escrito,  e  a pessoa
responsável pela agenda seria o Sr. Henrique Goldenstein. A Secretária Executiva Juliana M., agradeceu
pelo informe e solicitou  o contato telefônico  dos responsáveis  pela agenda.  Lembrou a conselheira
Maria Isabel Corrêa (UBM), que o Estado do Paraná assinou um pacto cujo conteúdo abrange todas
essas questões. Ressaltando que a dra. Ana Cláudia foi a Brasília e não se sabe se esse pacto possui
valor jurídico. A assessora jurídica Camila M. Daltoé (MP/PR/ NUPIGE) disse entender que o Paraná
teve grandes avanços após essa pactuação. Proposta de alteração da reunião de Setembro/2018:  A
fim de facilitar a participação da vice presidente Carmen Regina Ribeiro, a reunião foi alterada para o dia
03/09 ●  Palavra das Conselheiras – A Conselheira Maria Isabel Corrêa (UBM)  informou que a sua
entidade completou 30 anos em 06/08, criada em 88, junto com a Constituição Cidadã, num momento
difícil  de  retrocesso  em direitos  sociais.   Dia  10 ocorreu  um Seminário  sobre  Direitos  Reprodutivos
(presenças:  Rede  Mulheres  Negras,  APP-Sindicato,  Marcha  Mundial  Presidente  Nacional  Vanja  dos
Santos, entre outras). A Conselheira Lirani (APP-Sindicato), referiu-se ao GT do Feminicídio. Vários
atos de rua foram realizados, lembrando o crime ocorrido em Guarapuava. Nos últimos dias violências
contra mulheres tem atingido proporções assustadoras. Enquanto Conselho, pensar em ações a serem
pautadas com maior efetividade. A Conselheira Ana Zaiczuk Ragio Suplente da SEJU,  informou sobre
a realização do Seminário, Resistência em foco, ressaltando que Agosto é o mês da visibilidade lésbica.
O evento ocorrerá entre os dias 15 a 31 de Agosto e contará com a participação  da Mônica Benício,
viúva da vereadora Marielle Franco. A vice presidente Carmen Regina Ribeiro, agradeceu a presença de
todas. A presente ata foi redigida pela servidora Regina Amasiles Rodrigues Costa (SEDS), digitada por
Barbara Santos Freitas, sendo a Secretária Executiva Juliana Muller. O documento após aprovado será
inserido no site do CEDM/PR.
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