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       ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM - 20/04/2016 

 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala de 1 

Capacitação do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de 2 

Cascavel, conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), 3 

para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Abertura com a palavra da 4 

presidenta; 2. Apreciação e aprovação da pauta; 3. Apreciação e deliberação 5 

da Ata da última Reunião Ordinária do CMDM (09/03/2016); 4. Justificativa de 6 

faltas; 5. Posse de conselheiras(os); 6. Construção do Plano Municipal de 7 

Políticas para Mulheres / Município de Cascavel: cronograma de reuniões.                   8 

7. Alteração da Lei nº 5.844/2011. 8. INFORMES GERAIS: a) Programação da 9 

Capacitação Continuada para Conselheiros de Direitos do CMDM e 10 

Trabalhadores que Atuam na Política da Mulher da Região do Oeste do Paraná 11 

– “Empoderar as Mulheres para Empoderar a Humanidade”. b) Curso: 12 

Gerenciamento    de    Casos    e    Reinserção    Social     de    Usuários    13 

de  Crack  e Outras Drogas / 60h  Inscrições no site do CRR: 14 

http://www.unioeste.br/projetos/crr/  no período de 15/04/2016 a 02/05/2016. 15 

O curso será realizado na UNIOESTE – Campus Cascavel, nos meses de maio e 16 

junho. Público–alvo: profissionais atuantes na Rede Básica, SUS e SUAS 17 

(enfermeiros,médicos, psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, 18 

pedagogos). 1. Abertura com a palavra da presidenta. A presidenta do 19 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, sra. Inês de Paula, e 20 

representante titular da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,  cumprimenta 21 

a todos os presentes e agradece a presença dos mesmos. Seguimos ao 22 

próximo ponto de pauta. 2. Apreciação e aprovação da pauta. Coloca-se a 23 

pauta em apreciação e a mesma é aprovada por unanimidade de votos. 24 

http://www.unioeste.br/projetos/crr/


Seguimos ao próximo ponto de pauta. 3. Apreciação e deliberação da Ata 25 

da última Reunião Ordinária do CMDM (09/03/2016). A presidenta do 26 

CMDM, informa que a Ata foi enviada por e-mail para todas(os) as(os) 27 

conselheiras(os) fazerem a leitura e que, caso alguém considere necessário, 28 

proceda à(s) alteração(ões) e/ou inclusão(ões) para a mesma. Assim, passa-se 29 

para a apreciação e aprovação da referida Ata, e a mesma é aprovada por 30 

unanimidade de votos. Seguimos ao quarto ponto de pauta.                              31 

4. Justificativa de faltas.  A sra. Inês de Paula, presidenta do CMDM, anuncia 32 

as justificativas de falta recebidas, a saber: a conselheira Salete Maria Baseggio, 33 

representante titular da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a 34 

conselheira Leila Marta Martins, representante titular da Secretaria Municipal 35 

de Agricultura – SEAGRI, a conselheira Vanesa Paula Moraes, representante 36 

titular da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC, a conselheira Susana Dal 37 

Molin, representante titular da Ordem dos Pastores Evangélicos de Cascavel – 38 

OPEVEL e a conselheira Viviane Débora da Silva, representante titular da 39 

Secretaria Municipal de Saúde – SESAU. Seguimos ao próximo ponto de pauta. 40 

5. Posse de conselheiras(os).  Neste momento a presidenta do CMDM, sra. 41 

Inês de Paula, convida os conselheiros presentes que tomarão posse de seus 42 

postos nesta Reunião Ordinária, sendo eles: a conselheira Maria de Lourdes 43 

Barros, que passa a assumir a vaga de representante titular da Cáritas 44 

Arquidiocesana de Cascavel, e o conselheiro Luiz Carlos Konigoski, que passa a 45 

assumir a vaga de representante suplente do Núcleo Regional de Educação – 46 

NRE. Realizadas as tomadas de posse de ambos, prosseguimos então ao sexto 47 

ponto de pauta. 6. Construção do Plano Municipal de Políticas                           48 

para Mulheres / Município de Cascavel: cronograma de reuniões. A 49 

presidenta do CMDM, sra. Inês de Paula, informa às(aos) conselheiras(os) 50 

presentes acerca da necessidade de elaborar-se um cronograma de reuniões 51 

para darmos início à construção do Plano Municipal de Políticas para Mulheres 52 

do Município de Cascavel, e ressalta que não há um prazo estabelecido para a 53 

finalização do mesmo. Inês de Paula comunica que entende ser importante a 54 

presença da equipe técnica do Setor de Divisão do Sistema Municipal de 55 

Assistência Social – DVSMAS, nas Reuniões de Comissão para a Construção do 56 

Plano em questão, haja vista que e a mesma participou da construção do 57 



Plano Decenal da Criança e do Adolescente e do Plano Municipal de 58 

Assistência Social, e que apresentou isso às conselheiras da Mesa Diretiva do 59 

CMDM quando estiveram juntas para a construção da pauta desta Reunião 60 

Ordinária. Acrescenta então que a servidora Luzia de Aguiar Soares, gerente 61 

do Setor de Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social – DVSMAS, 62 

sugeriu duas possibilidades de agendamento para que a equipe técnica do 63 

seu Setor possa estar presente, a saber: no dia 02 de maio, às 14h ou no dia 05 64 

de maio às 08h30 ou às 14h. Em virtude de cinco das(os) conselheiras(os) 65 

participantes da “Comissão Especial para a Construção do Plano Municipal de 66 

Políticas para Mulheres do Município de Cascavel/PR” estarem ausentes nesta 67 

Reunião Ordinária, a presidenta do CMDM, juntamente com as(os) demais 68 

conselheiras(os) presentes, entenderam ser o mais indicado, solicitar via e-mail 69 

a preferência de cada conselheira(o) desta Comissão para agendar a próxima 70 

Reunião da mesma a partir das possibilidades oferecidas pela sra. Luzia de 71 

Aguiar Soares para que esta decisão seja tomada de maneira a propiciar a 72 

presença do maior número de conselheiras(os), haja vista todos os 73 

compromissos cotidianos de cada uma (um). Desta forma, decidiu-se então 74 

que a Pedagoga Ellen AB Vieira, enviará tal e-mail às(aos) conselheiras(os) da 75 

“Comissão Especial para a Construção do Plano Municipal de Políticas para 76 

Mulheres do Município de Cascavel/PR”, solicitando a cada uma(um) que 77 

informe a sua preferência de dia e horário para agendar a próxima Reunião de 78 

Comissão para a Construção do Plano Municipal de Políticas para Mulheres do 79 

Município de Cascavel. Na sequência será feito o levantamento acerca da data 80 

e horário escolhidos pela maioria das(os) conselheiras(os) desta Comissão, e 81 

informado isso a todas(os) através da comunicação, também via e-mail, sobre 82 

o agendamento da próxima Reunião de Comissão para a Construção do Plano 83 

Municipal de Políticas para Mulheres do Município de Cascavel/PR. Seguimos 84 

para o próximo ponto de pauta. 7. Alteração da Lei nº 5.844/2011.                        85 

A presidenta do CMDM, sra. Inês de Paula, informa aos presentes que a última 86 

versão do Anteprojeto para Alteração da Lei 5.844/201 foi encaminhado pela 87 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO à Secretaria de Assuntos 88 

Jurídicos – SEAJUR em fevereiro de 2016, devido à condição de o Conselho 89 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM estar vinculado à SEASO, sendo o 90 



referido documento posteriormente devolvido à Secretaria Muncipal de 91 

Assistência Social – SEASO. A presidenta do CMDM, na condição de presidenta 92 

do CMDM, e para agilizar o processo de encaminhamento do à Câmara 93 

Municipal de Vereadores, fez toda uma articulação junto ao presidente da 94 

Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Cascavel, esclarecendo que uma 95 

das razões das alterações é aumentar o número de representações 96 

governamentais e não-governamentais, dentre outras, e que todas as 97 

sugestões de alteração constantes no Anteprojeto estão de acordo com o 98 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Inês de Paula informa que a 99 

aprovação do Anteprojeto para Alteração da Lei 5.844/2011 passou ontem 100 

pela Comissão de Justiça, hoje está passando pela Comissão de Leis e que, 101 

segundo o presidente da Câmara, ele pretende fazer com que este assunto 102 

entre na pauta da Sessão Ordinária desta terça-feira, dia 26 de abril/2016, ou 103 

da próxima, dia 03 de maio/2016. De qualquer forma, assim que tivermos a 104 

informação segura acerca da data em que este assunto estará contemplado 105 

em pauta de Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cascavel, enviaremos 106 

um e-mail a todas(os) as conselheiras(os) inofrmando-as(os) sobre isso, de 107 

maneira que o maior número possível de conselheiras(os) do CMDM estejam 108 

presentes em tal ocasião. 8. INFORMES GERAIS: a) Programação da 109 

Capacitação Continuada para Conselheiros de Direitos do CMDM e 110 

Trabalhadores que Atuam na Política da Mulher da Região do Oeste do Paraná 111 

– “Empoderar as Mulheres para Empoderar a Humanidade”. Inês de Paula 112 

informa que na próxima segunda-feira, dia 25 de abril de 2016, estará sendo 113 

realizado o segundo módulo da Capacitação Continuada para Conselheiros de 114 

Direitos do CMDM e Trabalhadores que Atuam na Política da Mulher da Região 115 

do Oeste do Paraná – “Empoderar as Mulheres para Empoderar a 116 

Humanidade”. Inês informa que trata-se de uma conquista do Conselho 117 

Municipal dos Direitos das Mulher –  CMDM em parceria com a Secretaria 118 

Municipal de Assistência Social – SEASO e a Associação das Primeiras Damas 119 

do Oeste do Paraná – ADAMOP, que estão dando todo o suporte para a 120 

realização desta capacitação de caráter „permanente‟. b) Curso: Gerenciamento 121 

de Casos e Reinserção Social de Usuários de Crack e Outras Drogas / 60h  122 

Inscrições no site do CRR: http://www.unioeste.br/projetos/crr/ no período de 123 

http://www.unioeste.br/projetos/crr/


15/04/2016 a 02/05/2016. O curso será realizado na UNIOESTE – Campus 124 

Cascavel, nos meses de maio e junho. Público–alvo: profissionais atuantes na 125 

Rede Básica, SUS e SUAS (enfermeiros,médicos, psicólogos, assistente social, 126 

terapeuta ocupacional, pedagogos). Inês apresenta o informe sobre este curso 127 

e ressalta que em grande parte, a violência contra as mulheres está direta ou 128 

indiretamente ligada à questão da drogadição, portanto que, a quem for 129 

possível, é interessante que faça o curso. Ambos informes; itens „a‟ e „b‟, foram 130 

enviados por e-mail à(a) todas(os) as(os) conselheiras(os). E assim, nada mais 131 

havendo a ser tratado, eu Ellen AB Vieira – Pedagoga e Técnica Assessora do 132 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, lavrei a presente ata, que 133 

após lida e aprovada, será por mim e pela presidenta assinada.  134 


