
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
cmdm@pontaldoparana.pr.gov.br 

Fone: 41 3455-9608 

 

 

 

 

 

“Conselho Municipal dos Direitos da Mulher” 

Pontal do Paraná – PR 

 

 
_ ____________ _______________________ 

 

 

ATA Nº 6. Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniram-se em reunião 
extraordinária, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, as quatorze 
horas, os membros do conselho municipal dos direitos da mulher, Kathia Salomão, 
Loisleyne Rocha, Jorgia Stefany dos Santos, Iva Maria R. Lindner, Robson de O. Cruz, 
Divanir Miranda (governamentais) e Joselaine G. dos Santos, Cleusa Ferreira, Nadia 
Giacomini, Katia S. de França, Conceição Ramos,  Priscila Martins, Rossany Zappe, Adriana 
G. Leite, Alyne Cunha (não governamentais) e convidada Bernardete Laciuk.  A conselheira 
Kathia da Secretaria Municipal de Assistência Social deu início a reunião com pauta única:  
eleição da diretoria do conselho explicando que este mandato a presidência deverá ser não 
governamental. Kathia procedeu a abertura dos votos em plenária para Presidente. Alyne 
da Amcorespp e Katia da Ecopontal se apresentaram como candidatas. Kathia pediu que 
todos levantassem a mão e contabilizou os votos com a conferência de todos, sendo eleita 
então por maioria dos votos para Presidente a Senhora Alyne Cunha por quatorze votos a 
um. Em seguida aberta a votação para vice presidente. As conselheiras Conceição e Katia 
França se apresentaram como candidatas.  Kathia solicitou que todos levantassem a mão 
e contabilizou os votos com a conferência de todos, sendo eleita então por maioria dos votos 
para vice presidente a Senhora Katia por treze votos a dois. Em seguida, Kathia perguntou 
se alguém teria interesse para as funções de secretária e segunda secretária, sendo que 
apenas a mesma se prontificou, e sugeriu Loisleyne como segunda secretária. Loisleyne se 
colocou como de acordo e foi aberta a votação, sendo que todos foram unânimes. Ficaram  
eleitas, portanto, como secretária e segunda secretária, Kathia Salomão e Loisleyne Rocha. 
Alyne pontuou que as reuniões ordinárias segundo o regimento interno deverão ser toda 
terceira sexta do mês. Os locais para as duas próximas reuniões ficaram definidas no 
PROVOPAR e ACIAPAR as quatorze horas. Sem mais a tratar, eu Kathia Salomão de 
Souza Cordeio, secretária do conselho,  lavrei a presente ata.  
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