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Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, ás quatorze horas, 1 

através da hibrida e videoconferência, devido ás questões relacionadas ao COVID 19, 2 

com acesso pelo link e conforme a Resolução 075/2020.Sendo assim deu-se início a 3 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Proteção ás Vitimas de Abuso Sexual. 4 

Conselheiros Governamentais: Titular;Vera Lucia Stadler(Associação Fenix ). Titular; 5 

Regina Rempel(Instituto Construindo um Lugar Seguro ).Titular;Josiane rissardi (Instituto 6 

Inocência ).Suplente;Carmem Regina Ribeiro( Rede Nacional Feminista de saúde 7 

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos ).Titular; Èrica Soumalli Pelloi ( Sistema de 8 

Apoio á Saúde São Rafael ). Suplente; Salete das Brotas Ferreira 9 

(SEJUF/DPCA).Titular; Thamysa N S Fernandes (SEJUF/DGDM).Suplente;Bruna 10 

Tinoco Samek (SETI).Titular;Carla Konieczniak (SESA). Suplente:Regina Célia 11 

Vitório(SEED)  Titular; Rosineide Frez (SEED)..Abertura:Evilin  da início a reunião 12 

saudando todas e todos presentes. 2: Apreciação e aprovação das pautas; antes das 13 

aprovações da pautas, comunidade Bom Pastor faz a inclusão sobre os cartões ,Evlin diz 14 

que o banco está em reforma, mas  que os cartões já estão prontos, que segunda feira já 15 

da para retirar os cartões. Vera Lucia questiona a importância de estar presencialmente 16 

na Reunião, para discussão do regimento interno. VERA: Bom dia Meninas e Meninos 17 

nos temos que fazer esse Regimento, e quem quisesse encaminhar ajustes, pode 18 

encaminhar e na proxima reunião do mês de junho queremos fechar ele, se alguem tiver 19 

mais algumas duvidas podem fazer considerações por email. Evlin a Maria Eduarda não 20 

esta presente, esta a suplente dela a Dra Silvia Xavier. Sandra: Deixo como sugestão de 21 

pauta para junho tratarmos somente do regimento interno, e que a gente consiga esta 22 

com os cartões e possamos fazer uma reunião presencial. Evlin: Devido as mudanças 23 

acabam ter mudanças financeiras não é por causa da Secretaria. Carla: Na proxima 24 

reunião né quando a gente vai discutindo novamente Regimento Interno não seria como 25 

pauta, mas como é um conselho que está retornando às atividades estão diversas 26 

instituições governamentais e essas  instituições possam se apresentar, explicar o que 27 

cada instituição faz, nós a SESA temos diversas ações voltadas para essa temática, a 28 

OAB e as outras instituições com certeza tem também. Evlin: Estou fazendo a  lista de 29 

cada instituição  e que e que compete a cada um de vocês: Carla isso seria mais ações 30 

são desenvolvidas até, para trabalhar de forma conjunta então assim a gente não se 31 

conhecer e não saber o que cada uma  das instituição trabalha,  a gente não consegue 32 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E CIDADANIA 

CONSELHO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ÁS VITIMAS DE ABUSO SEXUAL 
 

também elaborar ações importante, talvez a gente não consigo até o final do ano todas né 33 

mas talvez duas instituições de uma gosma não gosto porque eu não sei só que lançando 34 

ideia sugestão fica daí também avaliação da Conselheiro por favor. Sandra: Sugere 35 

elaboração de ações e fazer uma pauta de oficinas de formação desse conselho para 36 

aprimoramento, sugere de poder trazer o ministério público para compor o grupo e a 37 

procuradoria da Mulher da Alep, essa semana estava com a deputada Cristina Silvestre 38 

debatendo sobre a violência sexual das pessoas em geral mas especialmente das 39 

mulheres e crianças do abuso sexual, e principalmente nas demandas judiciais isso se 40 

perder, a concepção que tem no judiciário se perder, a lei de alienação parental, acaba 41 

dificultando a identificação da violência contra mulher e crianças. Dra Silvia Xavier: 42 

Gostaria de apresentar o meu trabalho no Enfrentamento ao tráfico de pessoas ao 43 

Conselho, porque assim as crianças são as principais vitimas, temos a campanha do 44 

coração azul, eu gostaria que todas pudesse participar participarem então gostaria de já 45 

fazer essa apresentação. Então gostaria de deixar agendado não sei se vocês querem 46 

discutir o Regimento eu já posso fazer essa apresentação na próxima reunião União 47 

consegue aprovar isso que a gente poder falar o quanto antes do tema. Carmem: ribeiro 48 

diz que na reunião anterior aproveitaram para ler o regimento  e fazer algumas alterações 49 

e quando foi enviada não estava incorporado as alterações, e pergunta se teve alguma 50 

dificuldade. Evlin: diz que tudo o que foi mandado a ela  foi incluído e diz que vai  alterar e 51 

encaminhar ainda no mesmo dia. Bom pastor  relata sobre a questão do abandono de 52 

crianças diz que é importante ter abrigos para mulheres, para que as mulheres denunciem 53 

pois tem vários casos de  mulheres não denunciarem pois não tem um lugar pra onde 54 

irem que acha importante o assunto ser discutido.Informes ponto de pauta GT demandas 55 

de politicas publicas. Dra Silvia: Informa que o Estado do Paraná recebe inúmeras 56 

denúncias de tráfico e trabalho infantil mensalmente devido ao Estado ser fronteiriço a 57 

situação é mais grave. 58 

Carmem: Parece que não foram incorporadas alguma dificuldade para ir isso que vocês 59 

me pediram porque eu tô conseguindo entrar agora. 60 

Evlin: o que foi mandado eu inclui tudo, se alguem tiver algum apontamento pode me 61 

enviar hoje, que vou arrumar tudo e encaminhar até no máximo semana que vem, e a 62 

Carmem faz a alteração de novo. SANDRA: Sugere colocar o arquivo do google docs, 63 

para que cada uma de nós possa fazer alterações, e fica no histórico o que cada uma 64 
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alterou e na redação coletiva facilita a compreensão, e temos o compromisso de não 65 

passar o link para ninguém, fica só entre nós. APMF São Rafael Rosane: a APMF é 66 

referência em atendimento em Maringá Eu vai dar uma analisada e nós estamos com 67 

dificuldade de fluxo do dia 18 de Maio Estamos querendo realmente andar esse fluxo. 68 

3. Informes da Secretária: Maria Eduarda está de atestado por isso não está presente. 69 

Dra Silvia: Sugere discutir as alterações sobre o regimento nas próximas reunião. 70 

Carmem: Parece que não foram incorporadas alguma dificuldade para ir isso que vocês 71 

me pediram porque eu tô conseguindo entrar agora. 72 

Evlin: o que foi mandado eu inclui tudo, se alguem tiver algum apontamento pode me 73 

enviar hoje, que vou arrumar tudo e encaminhar até no máximo semana que vem, e a 74 

Carmem faz a alteração de novo. SANDRA: Sugere colocar o arquivo do google docs, 75 

para que cada uma de nós possa fazer alterações, e fica no histórico o que cada uma 76 

alterou e na redação coletiva facilita a compreensão, e temos o compromisso de não 77 

passar o link para ninguém, fica só entre nós. 78 

APMF São Rafael Rosane: a APMF é referência em atendimento em Maringá Eu vai dar 79 

uma analisada e nós estamos com dificuldade de fluxo do dia 18 de Maio Estamos 80 

querendo realmente andar esse fluxo. 81 

Elaborar uma reunião o quanto ates para poder entregar na assembleia para eles lerem e 82 

eles poderem divulgar a nós, fazer um encontro para elaborar o documento. Evlin montara 83 

um grupo de whatsapp para discutirem sobre o assunto do GT, demais participantes pede 84 

pra ser no período da manhã. Encerramento: Evlin agradece a todos e diz que a próxima 85 

reunião ira convidar o chefe para apresentar, e todos se despedem da mesma forma e 86 

encerra a reunião. 87 


