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ATA Nº 12. Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se em 
reunião ordinária, de forma híbrida, as quatorze horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Pontal do Paraná, as conselheiras governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher: Kathia Cordeiro, Loisleyne Rocha, Iva Lindner, Yana Kossemba, Jacqueline do 
Nascimento, Stefany Santos; as conselheiras não governamentais:  Alyne Cunha, Cleusa Ferreira, 
Rossany Zappe, Sônia Regina, Rosangela Rodrigues, Conceição Vieira, Daiane Deodato e  a 
convidada Bernardete Laciuk. A Presidente Alyne deu início a reunião passando a palavra para a 
secretária para a leitura das atas dez e onze, que foram aprovadas. Alyne passou para a pauta a 
respeito das redes sociais, informando que o instagram foi criado. Kathia explica que não criou 
ainda o Facebook pois ficou na dúvida se criava uma página ou um perfil, ou se ainda teria a 
necessidade do Facebook. As conselheiras Yana e Loisleyne se colocam a favor de ter apenas o 
instagram, porém a presidente Alyne explica que o Facebook é mais popular. Por fim, todas 
concordam em fazer o facebook. A conselheira Rossany sugere que seja colocadas informações 
nas redes sociais tais como, descrição do conselho, os objetivos, quem são as conselheiras, etc. 
A secretária diz que também poderão ser publicizadas as convocações das reuniões e os atos do 
conselho e aproveitou para informar que o decreto da composição do conselho com alterações já 
foi assinado pelo Prefeito e em breve será publicado no site e em diário oficial. A presidente fala 
que foi criado um e-mail para o conselho e Loisleyne diz que já existe um e-mail institucional, no 
qual, tem e-mails recebidos. Então a convidada Bernadete, servidora do Gabinete e uma das 
responsáveis pelo apoio aos conselhos, diz que irá verificar. Alyne pede a Bernadete para avisar 
qual e-mail ficará então para uso. A conselheira Sônia pede a palavra para perguntar se é possível 
criar produtos vinculados ao Conselho e vender como forma de angariar recursos para o fundo 
municipal. Stefany diz que a estagiária de turismo Maria havia sugerido isso na última reunião. 
Kathia fala que não sabe como isso poderia ser feito. Sonia fala que o conselho pode receber 
doações e pergunta sobre a criação do fundo municipal da mulher. Kathia responde que teria que 
enviar novamente ofício pra Secretaria de Finanças, pois já tinha sido solicitadas as providências 
para sua criação. Explica ainda, que o fundo foi criado na lei municipal que também cria o 
conselho, mas que é necessário solicitar a criação de CNPJ e regulamentar o fundo através de um 
decreto. Sônia se disponibiliza para verificar a questão do decreto de regulamentação e 
confeccionar uma minuta. A presidente Alyne pede a palavra para a conselheira Daiane para que 
ela exponha a próxima pauta, solicitada pela mesma. Daiane diz que sugere criar um núcleo de 
apoio às mães solo com foco nas necessidades dessas mãe, como por exemplo, vagas integrais 
nas escolas. Daiane continua explicando que essa questão surgiu de uma das lives, da qual ela 
participou, que ocorrerou durante a semana de ações voltadas a Lei Maria da Penha, “Mulheres 
em movimento”. A conselheira Iva diz que a proposta do Prefeito Rudão é ampliar as vagas 
integrais e que no caso das famílias em situação de risco social, estas são encaminhadas com 
prioridade para essas vagas. Kathia pede para que Daiane esboçe o projeto para que o conselho 
possa pensa as possibilidades de atuação nesse sentido.  Stefany passa o cronograma da saúde 
para o outubro Rosa e informa que as unidades terão dias de atendimento estendidos. Alyne 
então pontua sobre o conselho ter um banner para divulgar o conselho. Kathia diz que irá verificar 
com a Secretaria para fazer um banner que pode ser utilizado em várias ocasiões. Por fim, Kathia 
sugere que na próxima reunião seja incluído como pauta, planejamento de ações. A presidente 
Alyne encerra a reunião. Sem mais a tratar, eu Kathia Salomão de Souza Cordeiro, secretária do 
conselho, lavrei a presente ata. 


