
 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Proteção às Vítimas de 1 

Abuso Sexual - COPEAS – PR 03/05/2022 2 

No vigésimo nono dia do mês de março do ano de 2022, às 09:30, em ambiente 3 

virtual por meio do link meet.google.com/okf-snay-pkz iniciou-se a Reunião 4 
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COPEAS. Fizeram-se presentes as Representantes Governamentais: Salete das 6 

Brotas Ferreira (SEJUF/DPCA); Débora Ferreira Santos (SEJUF/DGDM); Maria 7 

Eduarda (SEJUF/DEDIF); Carla Konieczniak Aguiar (SESA); Carolina Bolfe 8 

Poliquesi (SESA); Silvia Cristina Xavier (SEJUF/DEDIF); Regina Célia Vitório 9 

(SEED); Representantes da Sociedade Civil: Véra Lucia Stadler (Associação 10 

Fênix); Wanda Jander Husdon (Instituto Construindo Um Lar Seguro); Edna 11 

Aparecida Sarro (Comunidade de Assistência Bom Pastor de Nova Esperança); 12 

Sandra Dolores de Paula Lima (Associação Fênix);  Maristela de Oliveira Mundel 13 

(Associação Beneficente Encontro com Deus); Josiane Rissardi (Instituto Inocência); 14 

Helena de Souza Rocha (OAB); Gilberto Belarmino (ACTEP);  Carmen Regina 15 

Ribeiro (Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos 16 

Reprodutivos/Regional Paraná); Érica Soumaili Pelloi (Sistema de Apoio a Saúde 17 

São Rafael);  Rosane Marta Lemos Baptista Marques (Sistema de Apoio a Saúde 18 

São Rafael). Convidadas/Colaboradoras: Evlin Gamra (SEJUF/DEDIF).  19 

Justificativa de ausência: A Sra Larissa  Marsolik justificou sua ausência devido a 20 

reunião do CNAs no mesmo dia, tendo que comparecer por ser presidente do 21 

CEAS. Carla Konieczniak (SESA) enviou justificativa de ausência. 1. Abertura: 22 

Inicialmente, a secretária-executiva, Evlin, aguardou 15 minutos para que todas 23 

pudessem acessar o link disponibilizado previamente. 2. Aprovação das pautas: 24 

Conseguinte, Evlin realizou a leitura das pautas para conhecimento de todas e 25 

verificar quaisquer alterações. Não foram solicitadas alterações e a pauta foi 26 

aprovada. 3. Aprovação da ata de Fevereiro: Evlin informou que a ata foi enviada 27 

previamente por e-mail e pelo grupo de whatsapp, colocando-a assim, em 28 

aprovação das representantes presentes. A ata foi aprovada sem nenhuma 29 

alteração. 4. Informes da Secretaria Executiva: Evlin informou que há a 30 

necessidade de eleger uma presidente e sua vice-presidente para o Conselho. 5. 31 

Eleição da Mesa Diretiva: Maria Eduarda indicou que a eleição deverá ocorrer em 32 

outra ocasião, pois para a realização da eleição é necessária a aprovação do 33 

Regimento Interno - e que, normalmente, a primeira presidência é Governamental e 34 

sua vice-presidente da Sociedade Civil. Portanto, ficou definido como presidente 35 

temporária: Maria Eduarda; e como vice-presidente temporária: Vera. 6. Relatos de 36 

Grupo de Trabalho para auxiliar na construção do Regimento Interno do 37 

Conselho: Maria Eduarda convidou a todas para participarem do Grupo de 38 

Trabalho do Regimento Interno para enriquecer o debate, pois na última reunião 39 

foram colhidas poucas sugestões. Por fim, Maria Eduarda informou que irá 40 

encaminhar o documento modelo para a secretária-executiva compartilhar com 41 

todas conselheiras, solicitando assim, que seja estabelecido um prazo para que seja 42 
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realizada a leitura e os potenciais apontamentos. Ademais, em paralelo está sendo 43 

o COPEAS/SP, este que entrou em contato com a sec. Evlin  e solicitou uma 44 

reunião entre seus (suas) representantes, podendo assim, ambos partilharem ideias 45 

e estruturas para suas criações. Em conclusão, Maria Eduarda colocou em 46 

aprovação o encaminhamento da Minuta do Regimento Interno para inclusões. 47 

Rosane sugeriu que deixe o Regimento Interno de forma geral e que seja 48 

complementado durante as reuniões conforme cheguem às demandas. Regina 49 

reiterou a fala da Rosane, pois o conselho ainda é muito “cru” para definir todos 50 

esses detalhes, sendo necessárias constantes complementações, tendo também, 51 

um presidente e um vice-presidente itinerário por enquanto. Maria Eduarda 52 

concordou com a sugestão dada e que sim, pode ser aprovado um documento base 53 

para as demais complementações necessárias que irão surgir. Sandra indicou que o 54 

termo “Abuso Sexual” -  que está presente na Lei e no próprio nome do conselho - 55 

refere-se apenas a crianças e tecnicamente, nas normativas internacionais de 56 

direitos humanos, abuso sexual não abrange adultos. Sendo assim, se faz 57 

necessário repensar a população que será atendida pelo COPEAS. Vera indicou 58 

que o entendimento que se tem é que irá abranger todas as idades - adolescentes, 59 

jovens, adultos e idosos. Por fim, a sec. Evlin destacou que quem quiser participar 60 

do grupo de trabalho é só mandar mensagem para ela adicionar.  7. Informes 61 

Gerais: A próxima reunião será realizada no dia 03 de Maio - não haverá reunião no 62 

mês de Abril para disponibilizar tempo hábil para os apontamentos necessários no 63 

regimento. Evlin informou que os cartões corporativos estão todos encaminhados 64 

para confecção, sendo necessário apenas aguardar.  8. Encerramento: Por fim, a 65 

secretária-executiva, Evlin, agradeceu a presença de todas e encerrou a Reunião 66 

Ordinária do Conselho Estadual de Proteção às Vítimas de Abuso Sexual - 67 

COPEAS. A presente ata foi lavrada pelo estagiário Davi da Rosa. 68 


