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ATA Nº 10 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - PONTAL DO PARANÁ. 1 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na Sede 2 

da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, deu-se início à Reunião Ordinária do Conselho 3 

Municipal dos Direitos da Mulher - Pontal do Paraná com participantes presentes e com a 4 

seguinte pauta: 1. Retorno sobre as alterações na Lei Municipal; 2. Reuniões e coleta de 5 

informações com a Coordenadoria e outros órgãos da rede; 3. Solicitação de informações 6 

sobre a criação do Fundo Municipal; 4. Comissões Temáticas; 5. Nova logo do Conselho; 7 

6.Redes Sociais.  8 

A Secretária Khatia trouxe a ata da reunião anterior para leitura e teve que se ausentar por 9 

problemas relacionados à Secretaria de Assistência Social. Desta forma a Presidente Alyne 10 

iniciou a leitura da ata da reunião anterior e após a finalização perguntou se todos concordavam 11 

com o que constava, pois seu próprio pedido no dia anterior à reunião para inclusão de algumas 12 

falas não estava constando e a ata não continha várias informações relevantes que ocorreram 13 

no dia da reunião, ao que todas presentes concordaram. Neste momento a Secretária Kathia 14 

retornou e foi comentado pela Presidente que seu pedido não fora atendido. Kathia perguntou 15 

onde seria a inclusão na ata pois segundo ela, já está constando em ata sobre a Nota Técnica, 16 

assim como a essência dos ocorridos na reunião estava e afirmou que seu pedido seria 17 

irrelevante. A Presidente Alyne informou que a ata é o documento que valida tudo que foi dito 18 

durante a reunião e que seu pedido seria pertinente pois a reunião foi gravada a pedido da 19 

segunda secretária Loisleyne e que o áudio foi solicitado antes da reunião de hoje para que 20 

pudesse utilizar as palavras com a maior precisão possível e insistiu para que as falas fossem 21 

incluídas e não foram, Kathia disse que a reunião foi gravada para facilitar a confecção da ata e 22 

que segundo a secretária Loisleyne o áudio ficou muito prejudicado devido a muitas falas 23 

atravessadas. Kathia ainda pontuou que a situação da entidade Ecopontal já foi resolvida e que 24 

tudo foi feito na ordem e legalidade. Tal entidade já saiu do conselho, e por isso pensa que está 25 

parecendo algo pessoal e isso deu início a uma discussão que levou a Secretária Kathia a se 26 

retirar da sala. Após a saída da Secretária Kathia, a Presidente Alyne disse que o pedido era 27 

apenas de que duas falas constassem na integra em ata, e que seriam conforme segue: “disse 28 

a Sra Nadia na reunião: “a Nota Técnica do Edital do CMDM sobrepõe a Lei (1822/2018) e que 29 

por esse motivo considero válida a participação da Ecopontal neste Conselho” neste momento a 30 

Presidente Alyne pede então que a Entidade apresente sua justificativa por escrito a este 31 

Conselho para que possa ser encaminhada ao jurídico.”. A presidente Alyne justifica que seu 32 

pedido é uma formalidade e que não é pessoal. A Conselheira Priscila afirma que considera 33 

pessoal. A Conselheira Yana diz entender que não é pessoal. A Conselheira Steffany diz que 34 

parece ser pessoal. Desta forma a presidente Alyne justifica que seu pedido é meramente legal 35 

pois o Conselho precisa ter entidades que estejam com a documentação correta, que 36 

apresentem os relatórios de atividades reais e que a Ecopontal não atende nenhum dos 37 

requisitos pois não tem dois anos de criação como pede a Lei e o Regimento que regem este 38 

Conselho e não faz nenhum tipo de atendimento pois os integrantes desta Entidade não são 39 

atuantes como catadores no município, que há tramitação no Ministério Público com denúncia a 40 

este respeito, que não há atendimento à mulheres ou qualquer tipo de pessoa pela Entidade uma 41 

vez que ela existe somente no papel e que a Sra Nadia, presidente da Entidade atua como 42 

Oficineira da Prefeitura no Programa P.R.A.I.A o que não valida as atividades da Ecopontal, uma 43 

vez que é remunerada por um contrato. Após explicar seus motivos a presidente pede desculpas, 44 
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mas que acredita na importância do conhecimento da informação como um todo e que seu 45 

objetivo é que este Conselho tenha oportunidade de utilizar Fundos para ações e que isto só 46 

será possível se todas as Entidades atuantes sejam efetivamente ativas no Município. A 47 

Conselheira Yana diz entender seu ponto de vista. A Presidente pede então para que possam 48 

dar continuidade às pautas e informa que as pautas 1, 2 e 3 seriam apresentadas pela Secretária 49 

Kathia e pede para a Conselheira Yana apresentar sua fala sobre a pauta 4, Comissões 50 

Temáticas. A Conselheira Yana fala que acredita que possam ser criadas as comissões conforme 51 

os temas se apresentem ao que todas concordaram e passou a falar sobre o Calendário de 52 

eventos relacionados à Mulher, pesquisados pela estagiária Maria. Várias datas citadas geraram 53 

surpresas às presentes, que as desconheciam e levou à palavras de apoio de todas. Após a 54 

citação das datas comemorativas foi sugerido que quando houver a criação das Redes Sociais 55 

que sejam feitas postagens relacionadas às datas, ao que todas concordaram. A Conselheira 56 

Steffany falou a seguir sobre as ações da Secretaria de Saúde no Outubro Rosa, com 57 

preventivos, mamografias e estudo de atendimento em horário estendido. Falou sobre a ideia de 58 

ação integrada com as diversas Secretarias e entidades. Sugeriu falas nas Unidades de Saúde, 59 

palestras sobre Defesa Pessoal. Sugeriu ainda pedirmos brindes nos comércios para serem 60 

distribuídos na ação e um “microfone aberto” para relatos das pacientes sobre casos de saúde 61 

vividos ou conhecidos. Todas concordaram com as sugestões e se colocaram à disposição para 62 

atuar nas Unidades no dia da ação. A Conselheira Yana sugeriu um banner com a logo do 63 

Conselho com informações dos diversos atendimentos disponíveis às mulheres. Foi sugerido 64 

também a colocação de adesivos nas portas dos banheiros de bares e lanchonetes. A visitante 65 

Maria deu a sugestão da criação de um nome que possa representar o perigo sofrido pelas 66 

mulheres e ser utilizado, levando ao pensamento rápido de ajuda por quem tiver por perto. Sua 67 

sugestão é que este nome seja vinculado ao Conselho. A Conselheira Miranda sugeriu encontrar 68 

filmes com finais importantes para a causa dos Direitos da Mulher que possam ser apresentados 69 

como uma “sessão cinema” na sala de espera das Unidades. Todas as sugestões foram 70 

acolhidas de forma positiva e para a próxima reunião Ordinária que possam ser levadas como 71 

proposta de trabalho do Conselho na Ação. A Presidente Alyne disse que a nova logo ainda não 72 

foi elaborada pela imprensa e a Conselheira Yana sugeriu que a estagiária e visitante Maria 73 

poderia elaborar alguns modelos a serem enviados antes da próxima reunião. Diante da urgência 74 

em completar a mesa diretora com uma nova vice-presidente a Presidente Alyne informou que 75 

será marcada uma reunião extraordinária para votação e que nesta oportunidade poderá também 76 

ser votada a nova logo. Todas concordaram e deu-se por encerrada a reunião. Sendo assim, eu, 77 

Alyne Souza Paz Cunha, lavro a presente ata, que segue assinada por mim e por todos os 78 

presentes.  79 


