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No vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de 2022, às 09:30, em 4 

ambiente virtual por meio do link meet.google.com/myi-hxxq-mfn iniciou-se a 5 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Proteção às Vítimas de Abuso Sexual - 6 

COPEAS. Fizeram-se presentes as Representantes Governamentais: Salete das 7 

Brotas Ferreira (SEJUF/DPCA); Débora Ferreira Santos (SEJUF/DGDM); Regina 8 

Célia Vitório (SEED); Carolina Poliquesi (SESA). Representantes da Sociedade 9 

Civil: Véra Lucia Stadler (Associação Fênix); Wanda Jander Husdon (Instituto 10 

Construindo Um Lar Seguro); Edna Aparecida Sarro (Comunidade de Assistência 11 

Bom Pastor de Nova Esperança); Sandra Dolores de Paula Lima (Associação 12 

Fênix);  Maristela de Oliveira Mundel (Associação Beneficente Encontro com Deus);  13 

Carmen Regina Ribeiro (Rede Nacional Fefminista de Saúde, Direitos Sexuais e 14 

Direitos Reprodutivos/Regional Paraná); Érica Soumaili Pelloi (Sistema de Apoio a 15 

Saúde São Rafael); Sandra Lia Leda Bazzo Barwinski (OAB);  Rosane Marta Lemos 16 

Baptista Marques (Sistema de Apoio a Saúde São Rafael). 17 

Convidadas/Colaboradoras: Jane Vasques (SEJUF/DEDIF); Evlin (SEJUF/DEDIF) 18 

1. Abertura: Inicialmente, Jane Vasques, servidora da SEJUF, realizou uma 19 

chamada nominal para verificar e registrar todas as representantes presentes. Havia 20 

15 pessoas presentes na reunião. Por fim, Jane indicou que a secretária executiva 21 

deste conselho é a servidora da SEJUF: Evlin  2. Aprovação da pauta: Novamente, 22 

Jane realizou a leitura da pauta e colocou-a em votação para aprovação.  3. 23 

Aprovação da ata anterior: Jane relembrou que a ata foi enviada para todas com 24 

antecedência. Não houve nenhuma solicitação de alteração e a ata foi aprovada 25 

pelo pleno. 4. Informes da Secretaria Executiva: Jane informou sobre a 26 

substituição da conselheira Claudete Carvalho Canezin (SETI) pela conselheira 27 

Silmara Cristina Sartori (SETI) e a substituição da conselheira Paula Rocha Silva 28 

(SESA) pela conselheira Carolina Bolfe Poliquesi (SESA). Além disso, a secretaria 29 

executiva recebeu a justificativa de ausência da conselheira Carla Aguiar  (SESA), 30 

mas estava presente na reunião. 5. Eleição da Mesa Diretiva: O Regimento Interno 31 

ainda não foi elaborado e nem aprovado, portanto, a pauta foi posta mais a título de 32 

sugestões para agilizar os processos do COPEAS - mesmo que seja provisória.  A 33 

conselheira Érica se dispôs a representar a sociedade civil na Mesa Diretiva. Não 34 
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houve definição de representante governamental na Mesa Diretiva. 6. Formação de 35 

Grupo de Trabalho para auxiliar na construção do Regimento Interno do 36 

Conselho: Jane solicitou 03 representantes da Sociedade Civil e 03 37 

Governamentais para formação do GT - titulares e suplentes. Após um breve 38 

debate, ficaram definidas as seguintes participações: Salete; Helena; Vera; Carmen; 39 

Maria Eduarda; Silvia Cristina; Debora. 7. Apresentação do projeto de 40 

atendimento as vítimas de violência sexual (Gestão APMIF São Rafael): A 41 

pauta foi solicitada pela conselheira Érica, esta que apresentou o projeto para 42 

verificar se o COPEAS pode auxiliar na execução do mesmo. A conselheira Érica 43 

apresentou slides do Projeto Fazendo a Diferença, este que está ativo desde 2016 e 44 

busca acolher e oferecer atendimento psicoterápico para crianças e adolescentes 45 

vítimas de violência sexual e outras violências. Para o atendimento dessas crianças 46 

e adolescentes, contamos com 4 psicólogas, 1 assistência social e 1 estagiário de 47 

psicologia, além do apoio da rede de proteção à criança e adolescente como: 48 

CREAS, Conselho Tutelar, NUCRIA, Ministério Público, Defensoria Pública, entre 49 

outro órgãos de defesa e garantia de direitos. Desde 2016, o projeto já atendeu 266 50 

crianças e adolescentes e ofertou 5749 atendimentos, sendo financiado pelo FIA de 51 

Maringá através do Banco de Projetos - tendo o último duração de 12 meses e 52 

encerrado em Julho de 2021. Portanto, desde o encerramento estão sendo 53 

buscadas diversas alternativas para dar continuação ao Projeto Fazendo a 54 

Diferença. A conselheira Rose ressaltou a importância do projeto e solicitou ao 55 

conselho alguma sugestão do local correto para buscar o aporte financeiro 56 

necessário para dar continuidade ao projeto, pois já está há quase 10 meses 57 

parado. A conselheira Vera indagou se o Conselho Municipal da Criança e do 58 

Adolescente ou o Conselho Municipal da Assistência não foram procurados para 59 

realização desses aportes financeiros, pois estes dão acesso às entidades que 60 

realizam esse tipo de trabalho. Além disso, foi informado durante uma live de que 61 

está havendo uma revisão do Plano Nacional de Enfrentamento às Violências, este 62 

que existe a nível nacional, mas que gradativamente será de nível estadual e 63 

municipal, sendo necessária a realização de uma tipificação nacional das 64 

organizações/entidades para serem priorizadas na distribuição dos recursos. A 65 

conselheira Rose informou que os conselhos municipais foram procurados, mas 66 

informaram que a Rede já atende as demandas do município - o que segundo a 67 

conselheira não é suficiente. A conselheira Vera sugeriu que o COPEAS oficie o 68 



 

CEDCA solicitando uma pauta para debater e respaldar a necessidade apresentada 69 

pela conselheira Érica. Porém, como a entidade já faz parte de um edital de 70 

captação de recursos do Banco de Projetos do CEDCA, visto isso, o envio do ofício 71 

foi revogado, pois não há necessidade e deverá aguardar um novo Edital. 8. 72 

Informes Gerais (responsabilidade do Conselho): A conselheira Edna perguntou 73 

sobre o prazo de recebimento dos cartões corporativos, pois logo serão realizados 74 

eventos e reuniões presenciais. Jane respondeu que a solicitação já foi feita e está 75 

aguardando apenas a Central de Viagens informar quando as conselheiras deverão 76 

ir ao Banco do Brasil confeccionar a senha - porém, como é início de ano, a Central 77 

de Viagens está com muita demanda. A conselheira Vera indicou que o GT do 78 

Regimento Interno estipule uma data para realizar a reunião de debate e da 79 

construção do regimento interno. Jane indicou que a secretária executiva, Evlin, irá 80 

criar o grupo de whatsapp e encaminhar diversos modelos de regimento interno 81 

para basear a construção. 9. Encerramento: Por fim, Jane agradeceu a presença 82 

de todas e encerrou a primeira reunião ordinária do Conselho Estadual de Proteção 83 

às Vítimas de Abuso Sexual - COPEAS - PR. A presente ata foi lavrada pelo 84 

estagiário Davi da Rosa.  85 


