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       ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM - 18/05/2016 

 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, reuniram-se  1 

na sala de reuniões do 3º Piso do prédio da Prefeitura de Cascavel, 2 

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

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

da presidente do CMDM. 2. Apreciação e aprovação da pauta.                            5 

3. Apreciação e deliberação da Ata da última Reunião Ordinária                      6 

do CMDM – 20/04/2016 (vinte de abril de dois mil e dezesseis).                        7 

4. Justificativa de faltas. 5. Apresentação do vídeo: “#4CNPM – Nenhum 8 

Direito a Menos” e fala da vice-presidente do CMDM, Maria Lúcia 9 

Kleinhans Pereira, referente à IV Conferência Nacional de Políticas para 10 

Mulheres – CNPM, realizada em Brasília. 6. Deliberação acerca de uma 11 

carta de agradecimento do CMDM aos motoristas Cláudio e Marciano.                12 

7. Anteprojeto de Lei número 31/2016 trinta e um, de dois mil e 13 

dezesseis  Nova Lei do CMDM: Lei 6.604. 8. Deliberação acerca de 14 

realização de Assembleia para a reestruturação do CMDM. 9. Apreciação 15 

e deliberação acerca de gravar as Reuniões Ordinárias, e Extraordinárias 16 

quando necessário, em formato audiovisual. 10. Abordagem do tema e 17 

deliberações: „Patrulha Maria da Penha‟. 11. Deliberação sobre o e-mail 18 

recebido da SESAU referente à baixa procura nas UBSs pela vacina contra 19 

HPV. 11. Informes gerais: a) Semana Municipal Contra a Violência às 20 

Crianças e Adolescentes, de dezesseis a vinte de maio: inscrições pelo 21 

site http://www.cascavel.pr.gov.br. Maiores informações: 3321-2366 (três, 22 

três, dois, um, dois, três, seis, seis). b) Ciclo de videoconferências 23 

“Prevenção de Violências e Promoção da Cultura da Paz”, promovida 24 

http://www.cascavel.pr.gov.br/


pelo Núcleo Estadual Intersetorial de Prevenção de Violências e 25 

Promoção da Saúde e da Cultura da Paz (Núcleo da Paz) e Secretaria de 26 

Estado da Saúde (SESA/PR): confirmar presença e o número de pessoas 27 

pelo e-mail scaps10rs@sesa.pr.gov.br ou pelo telefone 3321-5523 (três, 28 

três, dois, um, cinco, cinco, dois, três). c) Evento “Mulheres em Cena: 29 

Empoderamento Pela Vez e Pela Voz”: realização no dia 24/05/2016 30 

(vinte e quatro de maio de dois mil e dezesseis) às 18h30 (dezoito  e  31 

trinta  horas),  no  auditório  do SENAC/ Cascavel:  Rua  Recife,    número         32 

2283 (dois  mil,  duzentos  e  oitenta  e  três),  próximo  ao  Clube                                  33 

Comercial. Inscrições gratuitas através do link: 34 

http://www.unimed.coop.br/pesquisasonline/index.php/397379/lang-pt-BR. 35 

d) Lançamento do livro “Os Direitos Sexuais e Reprodutivos                  36 

da Mulher: das Políticas Públicas de Gênero à Diferença Múltipla”, 37 

Ed. Lumen, de autoria da senhora Mayara Alice Souza Pegorer,                   38 

no dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezesseis, na realização                39 

do Módulo número três da Capacitação Continuada para Conselheiros     40 

de Direitos do CMDM e Trabalhadores que atuam na Política da Mulher 41 

da Região Oeste do Paraná, agendada para acontecer no auditório           42 

da AMOP/Cascavel a partir das 08h (oito horas). 1. Abertura com a 43 

palavra da presidente. Neste momento a senhora Susana Medeiros Dal 44 

Molin, Primeira Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 45 

– CMDM, e representante titular da Ordem dos Pastores Evangélicos                46 

de Cascavel – OPEVEL, cumprimenta a todos os presentes e agradece             47 

a presença dos mesmos. Em seguida, comunica que a senhora Inês                 48 

de Paula, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 49 

CMDM, e representante titular, neste mesmo Conselho de Direitos,                 50 

da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, se atrasará um pouco para               51 

a reunião e que a senhora Maria Lúcia Kleinhans Pereira, vice-presidente 52 

deste Conselho não comparecerá nesta reunião em virtude de questões 53 

de ordem familiar e que, diante disso, ela inicia a presente reunião                 54 

por respeito à pontualidade dos presentes. Seguimos ao próximo ponto 55 

de pauta. 2. Apreciação e aprovação da pauta. A senhora Susana 56 

Medeiros Dal Molin informa que este é o momento de apreciação           57 

mailto:scaps10rs@sesa.pr.gov.br
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e aprovação da pauta e coloca a mesma em apreciação. A pauta                  58 

é aprovada por unanimidade de votos, sem nenhuma indicação                     59 

de alteração ou inclusão. Seguimos ao próximo ponto de pauta.                   60 

3. Apreciação e deliberação da Ata da última Reunião Ordinária                     61 

do CMDM – 20/04/2016 (vinte de abril de dois mil e dezesseis). A 62 

Primeira Secretária do CMDM, informa que a Ata foi enviada por e-mail 63 

para todas(os) as(os) conselheiras(os) fazerem a leitura e apreciação e 64 

que, caso alguém considere necessário, proceda à(s) alteração(ões) e/ou 65 

inclusão(ões) para a mesma. Assim, passa-se para à apreciação e 66 

aprovação da referida Ata, e a mesma é aprovada por unanimidade de 67 

votos, sem solicitação de alteração. Seguimos ao quarto ponto de pauta. 68 

4. Justificativa de faltas.  A senhora Susana Medeiros Dal Molin, 1ª 69 

Secretária do CMDM, comunica as justificativas de ausência recebidas, a 70 

saber: a conselheira Viviane Débora da Silva, representante titular da 71 

Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, a conselheira Miracilda Mara de 72 

Oliveira Marcelino, representante titular da Secretaria Municipal de Meio 73 

Ambiente – SEMA, a conselheira Vanesa Paula Moraes, representante 74 

titular da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC, a conselheira Katiane 75 

do Socorro Vielde Farias, representante suplente da Secretaria Municipal 76 

de Cultura – SEMUC, a conselheira Sandra da Costa Silva, representante 77 

suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – 78 

SEMDEC, a conselheira Fernanda Lima Moretzsohn de Mello, 79 

representante titular da Delegacia da Mulher, a conselheira Elizabeth 80 

Frederico Mendoza, representante titular da Entidades de Atendimento a 81 

Pessoa Idosas, o conselheiro Elder Ferrari, representante titular das 82 

Faculdades e Universidades Particulares com Sede em Cascavel, a 83 

conselheira Juceli Pansera Silveira, representante titular da Secretaria 84 

Municipal de Assistência Social – SEASO e a conselheira Edna Anita Lopes 85 

Soares, representante titular do Núcleo Regional de Educação – NRE. 86 

Seguimos ao próximo ponto de pauta. Neste momento, a senhora 87 

Susana Medeiros Dal Molin informa que como a vice-presidente do 88 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, senhora Maria Lúcia 89 

Kleinhans Pereria não comparecerá, os pontos de pauta de número cinco 90 



e seis serão transferidos para a pauta da próxima reunião ordinária do 91 

CMDM, que será realizada no dia oito de junho de dois mil e dezesseis,                         92 

e também que a Promotora de Justiça da 15ª Promotoria de Justiça                 93 

da Comarca de Cascavel/PR, presente nesta reunião, senhora Andréa 94 

Simone Frias, solicitou a antecipação do seu ponto de pauta, em virtude 95 

de compromissos que possui, impossibilitando-a de aguardar.                 96 

Desta forma, ocorre então neste momento uma alteração na pauta desta 97 

reunião, que passa a organizar-se da seguinte forma: 1. Abertura com a 98 

palavra da presidente do CMDM. 2. Apreciação e aprovação da 99 

pauta. 3. Apreciação e deliberação da Ata da última Reunião 100 

Ordinária do CMDM 20/04/2016 (vinte de abril de dois mil e 101 

dezesseis). 4. Justificativa de faltas.  5. Abordagem do tema e 102 

deliberações: „Patrulha Maria da Penha‟. 6. Anteprojeto de Lei 103 

número 31/2016 (trinta e um, de dois mil e dezesseis)   Nova Lei 104 

do CMDM: Lei 6.604/2016 (seis mil, seiscentos e quatro, de dois mil 105 

e dezesseis) 7. Deliberação acerca de realização de Assembleia para                               106 

a reestruturação do CMDM. 8. Apreciação e deliberação acerca                  107 

de gravar as Reuniões Ordinárias, e Extraordinárias quando 108 

necessário, em formato audiovisual. 9. Deliberação sobre o e-mail 109 

recebido da SESAU referente à baixa procura nas UBSs pela vacina 110 

contra HPV. 10. Informes gerais: a) Semana Municipal Contra                      111 

a Violência às Crianças e Adolescentes, de dezesseis a vinte de maio: 112 

inscrições pelo site http://www.cascavel.pr.gov.br. Maiores 113 

informações pelo telefone 3321-2366 (três, três, dois, um, dois, três, 114 

seis, seis). b) Ciclo de videoconferências “Prevenção de Violências e 115 

Promoção da Cultura da Paz”: promovida pelo Núcleo Estadual 116 

Intersetorial de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde e da 117 

Cultura da Paz (Núcleo da Paz) e Secretaria de estado da Saúde 118 

(SESA/PR)  confirmar presença e o número de pessoas pelo e-mail 119 

scaps10rs@sesa.pr.gov.br ou pelo telefone três, três, dois, um, cinco, 120 

cinco, dois, três. c) Evento “Mulheres em Cena: Empoderamento Pela 121 

Vez e Pela Voz”: realização no dia vinte e quatro de maio de dois           122 

mil e dezesseis às dezoito e trinta horas, no auditório                                  123 

http://www.cascavel.pr.gov.br/
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do SENAC/Cascavel:  Rua  Recife, 2283 (dois mil, duzentos e oitenta 124 

e três), próximo ao Clube Comercial. Inscrições gratuitas através do 125 

link:http://www.unimed.coop.br/pesquisasonline/index.php/39737126 

9/lang-pt-BR d) Lançamento do livro “Os Direitos Sexuais                               127 

e Reprodutivos da Mulher: das Políticas Públicas de Gênero                           128 

à Diferença Múltipla”, Ed. Lumen, de autoria da senhora Mayara 129 

Alice Souza Pegorer, no dia vinte e quatro de maio de 2016,                     130 

na realização do Módulo número três da Capacitação Continuada 131 

para Conselheiros de Direitos do CMDM e Trabalhadores que atuam 132 

na Política da Mulher da Região Oeste do Paraná, agendada para 133 

acontecer no auditório da AMOP/Cascavel a partir das oito horas. 134 

Seguimos ao próximo ponto de pauta. 5. Abordagem do tema                            135 

e deliberações: „‟Patrulha Maria da Penha‟‟. Neste momento a senhora 136 

Andréa Simone Frias, Promotora de Justiça da 15ª Promotoria de Justiça 137 

da Comarca de Cascavel/PR, no uso da palavra, informa aos presentes 138 

que é membro do Conselho de Gestores de Segurança Pública                        139 

de Cascavel – COGESP, que em uma conversa sua com o presidente 140 

deste Conselho, ela falou sobre a necessidade de implantação                        141 

da “Patrulha Maria da Penha” no município de Cascavel e que aguarda 142 

ainda um retorno do mesmo. A senhora Promotora de Justiça da                       143 

15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel/PR, dra. Andréa 144 

Simone Frias, na abordagem deste assunto, informa sobre a importância 145 

da existência da Patrulha Maria da Penha no município de Cascavel, haja 146 

vista sua função principal de monitorar/fiscalizar o cumprimento                    147 

das medidas protetivas já expedidas judicialmente, e  acompanhar mais 148 

de perto a situação das mulheres e/ou homens envolvidas(os)                       149 

em situações de violência doméstica, orientar e fazer-lhes                               150 

os encaminhamentos adequados para a rede de atendimento, quando 151 

necessário. A dra. Andréa Simone Frias, informa também que, depois                 152 

de Curitiba, Londrina e Foz do iguaçu, Toledo foi o quarto município 153 

paranaense a executar o projeto e que, na semana passada, dia treze                   154 

de maio, foi assinado o termo de cooperação que oficializou 155 

judicialmente esta ação. O conselheiro Luiz Carlos Kanigoski, 156 

http://www.unimed.coop.br/pesquisasonline/index.php/397379/lang-pt-BR
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representante suplente do Núcleo Regional de Educação – NRE interroga 157 

em que âmbito a Patrulha Maria da Penha poderá e/ou deverá ser 158 

implantada no município de Cascavel; municipal, estadual ou federal. A 159 

dra. Andréa esclarece então que em âmbito federal não, mas para o 160 

município de Cascavel isso pode acontecer em âmbito municipal ou 161 

estadual. Na sequência, a conselheira representante titular da Ordem                            162 

dos Advogados do Brasil – OAB e presidente do Conselho Municipal               163 

dos Direitos da Mulher – CMDM, senhora Inês de Paula, já presente nesta 164 

reunião, explica que, considerando a falta de material humano para 165 

atender a demanda de implantação da “Patrulha Maria da Penha” no 166 

Município de Cascavel, entende que será necessário esta implantação 167 

acontecer não em âmbito municipal, mas estadual, principalmente em se 168 

tratando de Cascavel possuir o título de Município Polo do Oeste do 169 

Paraná no Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, pois contempla                       170 

as exigências solicitadas no Pacto Nacional pelo Enfrentamento                  171 

da Violência Contra as Mulheres. A Promotora de Justiça                            172 

da 15ª Promotoria de Justiça da Comarca da Cascavel/PR, dra. Andréa 173 

Simone Frias, fala sobre a forma de entrega, do documento                          174 

que comunica as Medidas Protetivas à mulher em situação de violência 175 

doméstica, expedido pelo Juiz e feita pelo Oficial de Justiça, em virtude 176 

da constatação de situações reincidentes de violência, onde a forma 177 

como vem acontecendo a entrega do documento que notifica                        178 

as Medidas Protetivas à mulher a ao agressor pode estar impedindo 179 

àquela de agir, já que a mesma pode estar fazendo com que a vítima 180 

continue a correr riscos de sofrer violência por parte do seu agressor,                   181 

ou sofrer violência ainda maior. Mediante isso, a Plenária do CMDM 182 

delibera por enviar um Ofício ao Poder Judiciário, à 15ª Promotoria                  183 

de Justiça da Comarca de Cascavel/PR, à Delegacia de Mulheres                    184 

do Município de Cascavel/PR, ao Serviço de Acolhimento, Abrigo                    185 

de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar – Vanusa 186 

Covatti e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 187 

CREAS III, convidando-os a participar de uma reunião extraordinária                 188 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM a ser agendada, 189 



para tratar deste assunto. Com relação à implantação da Patrulha Maria 190 

da Penha no município de Cascavel/PR, a Plenária deliberou que             191 

o CMDM, em parceria com o Ministério Púbico de Cascavel/PR, envie                  192 

um Ofício ao Poder Executivo deste município comunicando                            193 

a necessidade da implantação da “Patrulha Maria da Penha”,                        194 

e esclarecendo a importância dessa implantação para que as Medidas 195 

Protetivas expedidas pelo juiz às mulheres vítimas de violência doméstica 196 

sejam efetivadas de fato. 6. Anteprojeto de Lei número 31/2016 (trinta e 197 

um, de dois mil e dezesseis)   Nova Lei do CMDM: Lei 6.604/2016 (seis 198 

mil, seiscentos e quatro, de dois mil e dezesseis). A representante titular                     199 

da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, e presidente do Conselho 200 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM senhora Inês de Paula, 201 

comunica aos presentes que no final do ano de dois mil e quinze, a partir 202 

de deliberação da Plenária do CMDM em Reunião Ordinária,                           203 

foi encaminhada à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – SEAJUR, 204 

uma Minuta de Anteprojeto de Lei prevendo algumas alterações                      205 

na Lei 5.844/2011 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro, de dois mil                 206 

e onze), que instituiu o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 207 

CMDM no município de Cascavel/PR, e que no dia cinco de maio deste 208 

ano, em Sessão Plenária realizada na Câmara Municipal de Vereadores      209 

de Cascavel foi aprovado o Anteprojeto 31/2016 (trinta e um, de dois mil 210 

e dezesseis), encaminhado à esta pela Secretaria Municipal de Assuntos 211 

Jurídicos – SEAJUR. Informou também que o Anteprojeto de Lei 31/2016 212 

(trinta e um, de dois mil e dezesseis), foi transformado em uma nova                       213 

Lei, de número 6.604 (seis mil seiscentos e quatro) e que a mesma                     214 

já foi encaminhada ao Gabinete do Prefeito do município de Cascavel,             215 

sr. Edgar Bueno, para ser sancionada e posteriormente encaminhada                  216 

à publicação. Seguimos ao próximo ponto de pauta. 7. Deliberação 217 

acerca de realização de Assembleia para a reestruturação do CMDM.      218 

No uso da palavra, a senhora Inês de Paula, representante titular                       219 

da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, e presidente do CMDM, 220 

comunica ao presentes que a partir das alterações realizadas                        221 

na Lei Municipal 5.844 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro,                    222 



de dois mil e onze), que instituiu o Conselho Municipal dos Direitos                  223 

da Mulher em Cascavel,  se faz necessário agendar uma Assembleia Geral 224 

Extraordinária do CMDM para reunir todos os representantes oficiais                 225 

e indicados das Entidades e Serviços Governamentais                                  226 

e Não Governamentais que comporão o corpo de conselheiras(os)                   227 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM de Cascavel, para 228 

constituir então a nova gestão do CMDM assumindo suas vagas                        229 

de representatividade enquanto titulares ou suplentes. Nesta Assembleia 230 

também será feita a composição da nova Mesa Diretiva do CMDM.              231 

A Primeira Secretária do CMDM e representante titular da Ordem                      232 

dos Advogados de Cascavel – OPEVEL, senhora Susana Medeiros                    233 

Dal Molin, no uso da palavra, fala aos presentes que, embora homens 234 

possam vir a concorrer a presidência do CMDM, por ocasião da realização 235 

da Assembleia que será realizada, cabe à Plenária aprovar ou reprovar 236 

essa possibilidade, considerando que o CMDM é um Conselho                         237 

de Direitos que luta exclusivamente em prol da defesa e garantia                  238 

dos direitos das mulheres. A presidente do CMDM, senhora Inês de Paula, 239 

concorda e reforça a fala da senhora Susana Medeiros Dal Molin. 240 

Seguimos ao próximo ponto de pauta. 8. Apreciação e deliberação 241 

acerca de gravar as Reuniões Ordinárias, e Extraordinárias quando 242 

necessário, em formato audiovisual. Neste momento, no uso da palavra, 243 

a senhora Inês de Paula, consulta a Plenária do CMDM acerca                          244 

da possibilidade de as Reuniões Ordinárias, e Extraordinárias quando 245 

necessário, serem gravadas em formato audiovisual única                                  246 

e exclusivamente para colaborar com a construção das Atas de cada          247 

uma delas. Também informa que as gravações serão mantidas somente 248 

até as Atas serem aprovadas pela Plenária e que, depois disso,                          249 

as mesmas serão destruídas. A proposta foi aprovada pela Plenária                     250 

por unanimidade de votos. Seguimos ao próximo ponto de pauta.             251 

9. Deliberação sobre o e-mail recebido da SESAU referente à baixa 252 

procura nas UBSs pela vacina contra HPV. A presidente do CMDM, 253 

senhora Inês de Paula, apresenta à Plenária o assunto acerca da baixa 254 

procura nas UBSs pela vacina contra HPV para meninas de 09 a 13 (nove 255 



a treze anos), e busca da mesma uma deliberação sobre qual 256 

encaminhamento o CMDM deverá realizar. As conselheiras do CMDM 257 

Ângela Maria Chavaren, representante suplente da Secretaria Municipal 258 

de Saúde – SESAU e Yana Mayra Andriola Tchaicka, representante 259 

suplente da 10ª Regional de Saúde, se prontificam a falar com a 260 

conselheira Viviane Débora da Silva, representante titular da Secretaria 261 

Municipal de Saúde – SESAU, para construírem um texto informativo 262 

abordando a questão de que trata este ponto de pauta, visando 263 

conscientizar os responsáveis acerca da importância desta vacina para a 264 

vida das meninas e adolescentes, e buscando desmistificar algumas 265 

opiniões que, por vezes, podem ser preconceituosas, no objetivo maior                          266 

de aumentar a procura desta vacina, revertendo então as estatísticas                     267 

da baixa procura, para alcançar o maior número possível de meninas                        268 

e adolescentes pertencentes à faixa etária 09 a 13 anos (nove a treze 269 

anos). O CMDM deliberou por enviar esse texto como anexo a um Ofício 270 

que deverá ser encaminhado por este Conselho a toda a mídia de 271 

Cascavel. Seguimos ao próximo ponto de pauta. 10. Informes gerais:               272 

a) Semana Municipal Contra a Violência às Crianças e Adolescentes, de 273 

16 a 20 de maio (dezesseis a vinte de maio): inscrições pelo site 274 

http://www.cascavel.pr.gov.br. Maiores informações pelo telefone: 3321-275 

2366 (três, três, dois, um, dois, três, seis, seis). b) Ciclo de 276 

videoconferências “Prevenção de Violências e Promoção da Cultura da 277 

Paz”: promovida pelo Núcleo Estadual Intersetorial de Prevenção de 278 

Violências e Promoção da Saúde e da Cultura da Paz (Núcleo da Paz) e 279 

Secretaria de estado da Saúde (SESA/PR): confirmar presença e o número 280 

de pessoas pelo e-mail scaps10rs@sesa.pr.gov.br ou pelo telefone três, 281 

três, dois, um, cinco, cinco, dois, três. c) Evento “Mulheres em Cena: 282 

Empoderamento Pela Vez e Pela Voz”: realização no dia vinte e quatro de 283 

maio de dois mil e dezesseis às dezoito e trinta horas, no auditório                                       284 

do SENAC/Cascavel: Rua  Recife, dois mil, duzentos e oitenta e três, 285 

próximo ao Clube Comercial. Inscrições gratuitas através do link: 286 

http://www.unimed.coop.br/pesquisasonline/index.php/397379/lang-pt-BR. 287 

d) Lançamento do livro “Os Direitos Sexuais e Reprodutivos da Mulher: 288 

http://www.cascavel.pr.gov.br/
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das Políticas Públicas de Gênero à Diferença Múltipla”, Ed. Lumen,                    289 

de autoria da senhora Mayara Alice Souza Pegorer, no dia vinte e quatro 290 

de maio de 2016, na realização do Módulo número três da Capacitação 291 

Continuada para Conselheiros de Direitos do CMDM e Trabalhadores      292 

que atuam na Política da Mulher da Região Oeste do Paraná, agendada 293 

para acontecer no auditório da AMOP/Cascavel a partir das oito horas.       294 

E assim, nada mais havendo a ser tratado, eu Ellen AB Vieira – Pedagoga 295 

e Técnica Assessora e do Conselho Municipal dos Direitos da                        296 

Mulher – CMDM, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será                          297 

por mim e pela presidente assinada.  298 


