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       ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM - 08/06/2016 

 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, reuniram-se                 1 

na sala de Capacitação do Departamento de Recursos Humanos                   2 

da Prefeitura de Cascavel/PR, conselheiros do Conselho Municipal               3 

dos Direitos da Mulher (CMDM), para tratar dos seguintes pontos                 4 

de pauta: 1. Abertura com a palavra da presidente do CMDM.                        5 

2. Apreciação e aprovação da pauta. 3. Apreciação e deliberação da Ata 6 

da última Reunião Ordinária do CMDM – 18/05/2016 (dezoito de maio 7 

de dois mil e dezesseis). 4. Justificativa de faltas. 5. Apreciação                     8 

de Artigo advindo da SESAU: vacina contra HPV: deliberações.                         9 

6. Assembleia Geral e Reunião Extraordinária: deliberações. 7. Informes 10 

Gerais. a) Ofício nº480/2016 da SEASO, comunicando recebimento           11 

de Ofício nº1462/2016, da 1ª Vara Cível de Cascavel informando sobre      12 

a “Falência de Massa Falida de Diplomata Industrial e Comercial,                     13 

que está envolvido o Instituto Alfredo Kaefer”. b) Ofício nº 532/2016                14 

da SEASO, comunicando a chegada da Advogada Amanda Soares                  15 

de Brito aos CREAS e do Advogado José Telles do Pilar na Gestão                16 

para dar apoio à SECON e a assuntos de ordem administrativa                          17 

e financeira da SEASO, apontando para uma articulação com as demais 18 

Políticas Públicas. 1. Abertura com a palavra da presidente                        19 

do CMDM. Inicia-se a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal                  20 

dos Direitos da Mulher – CMDM no ano de 2016 sob a presidência                  21 

da 1ª Secretária, senhora Susana Medeiros Dal Molin, representante 22 

titular da Ordem dos Pastores Evangélicos de Cascavel – OPEVEL,                  23 

que comunica as ausências da presidente e da vice-presidente                       24 



do CMDM; aquela representante titular da Ordem dos Advogados                     25 

do Brasil – OAB, senhora Inês de Paula, e esta, representante titular                   26 

da APP Sindicato, senhora Maria Lúcia Kleinhans Pereira, informando 27 

que a senhora Inês de Paula não compareceu à reunião por motivo                  28 

de saúde debilitada, e a senhora Maria Lúcia está em viagem.                          29 

Na sequência, passamos ao próximo ponto de pauta. 2. Apreciação                  30 

e aprovação da pauta. A primeira secretária do CMDM, senhora Susana 31 

Medeiros Dal Molin coloca a Pauta desta reunião em apreciação junto 32 

às conselheiras presentes, perguntando se há alguma alteração                      33 

ou inclusão a ser feita. A conselheira suplente do Escritório Regional                34 

da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, ER-SEDS, 35 

Cristiane de Godoy Sartori Zimmer, manifesta-se e comunica a inclusão 36 

de dois informes a saber: um sobre a mudança de nome da Secretaria 37 

da Família e Desenvolvimento Social, que voltará a se chamar assim,               38 

e outro sobre a alteração de conselheiros titular e suplente                            39 

que representam o Escritório Regional da Secretaria da Família                         40 

e Desenvolvimento Social no Conselho Municipal dos Direitos                        41 

da Mulher – CMDM, e na sequência manifesta-se também a conselheira 42 

Juceli Pansera Silveira, representante titular da Secretaria Municipal                    43 

de Assistência Social – SEASO, comunicando que a advogada Ana Rúbia 44 

Costa de Oliveira, membro da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 45 

passará a frequentar as Reuniões Ordinárias do CMDM como visitante. 46 

As conselheiras presentes aprovam a inclusão dos novos informes                        47 

e a pauta passa a organizar-se assim: 1. Abertura com a palavra                       48 

da presidente do CMDM. 2. Apreciação e aprovação da pauta.                   49 

3. Apreciação e deliberação da Ata da última Reunião Ordinária                       50 

do CMDM – 18/05/2016 (dezoito de maio de dois mil e dezesseis).                                51 

4. Justificativa de faltas. 5. Apreciação de Artigo advindo                     52 



da SESAU: vacina contra HPV: deliberações. 6. Assembleia Geral               53 

e Reunião Extraordinária: deliberações. 7.Informes Gerais. a) Ofício 54 

nº 480/2016 da SEASO, comunicando recebimento de Ofício 55 

nº1462/2016, da 1ª Vara Cível de Cascavel informando sobre                    56 

a “Falência de Massa Falida de Diplomata Industrial e Comercial, 57 

que está envolvido o Instituto Alfredo Kaefer”. b) Ofício                          58 

nº 532/2016 da SEASO, comunicando a chegada da Advogada 59 

Amanda Soares de Brito aos CREAS e do Advogado José Telles                  60 

do Pilar na Gestão para dar apoio à SECON e a assuntos                            61 

de ordem administrativa e financeira da SEASO, apontando                                      62 

para uma articulação com as demais Políticas Públicas. c) E-mail 63 

recebido do ER-SEDS comunicando alteração nome da Secretaria 64 

de: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para: 65 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social . d) Alteração                     66 

de conselheiros titular e suplente representantes do ER - Secretaria 67 

da Família e Desenvolvimento Social no CMDM.  Seguimos                        68 

ao próximo ponto de pauta. 3. Apreciação e deliberação                            69 

da Ata da última Reunião Ordinária do CMDM – 18/05/2016 70 

(dezoito de maio de dois mil e dezesseis).  A conselheira Susana 71 

Medeiros Dal Molin relembra às presentes que elas receberam                      72 

por e-mail a ata da última Reunião Ordinária do CMDM – realizada                                     73 

no dia 18/05/2016 (dezoito de maio de dois mil e dezesseis)                       74 

para análise e apreciação, e pergunta se as mesmas tem alguma 75 

observação a fazer, alguma inclusão ou alteração. Nada havendo,                       76 

a ata é aprovada pelas presente, com exceção de duas abstenções. 77 

Seguimos ao próximo ponto de pauta. 4. Justificativa de faltas.      78 

Neste momento a 1ª secretária, senhora Susana Medeiros Dal Molin, 79 

informa às presentes as justificativas de ausência, a saber: conselheira 80 



titular da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, e presidente                       81 

do CMDM, senhora Inês de Paula, conselheira titular da APP Sindicato,   82 

e vice-presidente do CMDM, senhora Maria Lúcia Kleinhans Pereira, 83 

conselheira titular da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 84 

senhora Salete Maria Baseggio, conselheira titular da Secretaria 85 

Municipal de Saúde – SESAU, senhora Viviane Débora da Silva, 86 

conselheira  titular da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC, senhora 87 

Vanesa Paula Moraes, conselheira suplente da Secretaria Municipal                   88 

de Saúde – SESAU, senhora Ângela Maria Chavaren, conselheira titular 89 

da 10ª Regional de Saúde, senhora Regina Célia Paranhos, conselheira 90 

suplente da 10ª Regional de Saúde, senhora Yana Mayra Andriola 91 

Tchaicka, o conselheiro titular do Conselho da Mulher Empresária                    92 

da ACIC, senhor Antônio Augusto Puttini e a conselheira suplente                  93 

da Associação das Senhoras Rotarianas, senhora Maria Geanete Padilha 94 

Rovano. Dando seguimento à reunião, vamos ao próximo ponto                     95 

de pauta. 5. Apreciação de Artigo advindo da SESAU: vacina contra 96 

HPV: deliberações. Neste momento, a técnica de referência                         97 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, a pedagoga 98 

Ellen AB Vieira, informa que na última Reunião Ordinária do CMDM, 99 

realizada no dia 18 de maio de 2016, foi deliberado pela Plenária                   100 

do Conselho que algumas conselheiras da Secretaria Municipal                       101 

de Saúde – SESAU, e da 10ª Regional de Saúde, voluntariamente, 102 

enviariam um artigo de texto abordando o assunto da Vacina Contra 103 

HPV para ser juntado a um Ofício e enviado em nome do CMDM                             104 

à toda a mídia do município de Cascavel – emissoras de Rádio e TV – 105 

para fins de chamar a população para este assunto, despertando                                                            106 

as mães e responsáveis pelas meninas com idade entre                                   107 

09 e 13 anos sobre a importância desta vacina, e a disponibilidade                  108 



da mesma nas UBS de Cascavel tanto quanto sobre o direito destas 109 

meninas em recebê-las gratuitamente. O objetivo, entre outros,                        110 

é reverter os dados estatísticos que informam a baixíssima procura                        111 

por parte do público a que se refere a oferta deste medicamento.                112 

A técnica Ellen informou que, entrando em contato                                   113 

com as meninas para entender se enviariam o artigo, elas informaram                                      114 

que não conseguiram construir o documento por questões diversas, 115 

mas que também pretendem apresentar o mesmo na Reunião Ordinária 116 

do mês de julho em virtude de não poderem comparecer nesta Reunião 117 

Ordinária por motivos justificados, e também pelo adiamento                           118 

da Campanha de Multivacinação, que aconteceria no dia 11 de junho                                                                                                                 119 

de 2016, mas foi transferida para o mês de agosto, que consideraram 120 

interessante aproveitarem para abordarem o assunto da Vacina Contra 121 

HPV.  A 1ª Secretária do CMDM, sra. Susana Medeiros Dal Molin,                                122 

no uso da palavra, propõe que este assunto, então, entre novamente       123 

na pauta da próxima Reunião Ordinária, a ser realizada                                124 

no dia 13 de julho de 2016, por ser tratar de um assunto                             125 

de extrema importância, que inclusive, inicialmente veio                                  126 

da Secretaria  Municipal de Saúde – SESAU, para o CMDM, através                   127 

de um e-mail, divulgando a baixíssima procura pela Vacina                                     128 

Contra HPV pelo público a que se refere, bem como a preocupação 129 

existente ante essa baixa procura da população, que também se justifica 130 

pela existência de alguns equívocos existentes em fruto                                  131 

de pensamentos preconceituosos sobre a relação desta Vacina,                     132 

de um possível incentivo à iniciação da vida sexual nestas meninas                      133 

por estarem tomando tal medicamento, etc. Sugere que o CMDM                      134 

entre em contato com estas conselheiras para que estas venham                          135 

falar sobre isso na próxima Reunião Ordinária a fim de que seja dado 136 



algum encaminhamento de fato à essa questão, já a pendência                         137 

deste assunto vem de umas três reuniões ordinárias, aproximadamente. 138 

Diante disso, a sra. Susana Medeiros Dal Molin coloca em apreciação                     139 

a proposta, e a mesma é aprovada por unanimidade. Seguimos                                            140 

ao próximo ponto de pauta. 6. Assembleia Geral e Reunião 141 

Extraordinária: deliberações.  Neste momento a sra. Susana Medeiros 142 

Dal Molin relembra que o CMDM foi instituído pela Lei 5.844                          143 

de 11 de agosto de 2011, e esclarece às conselheiras presentes                      144 

que esta lei passou por algumas alterações, bem como adequações, 145 

sendo então revogada pela Lei nº 6.604 de 16 de maio de 2016                         146 

e que, em virtude disso, entre outras alterações feitas na mesma,                  147 

outras representações governamentais e não-governamentais                     148 

foram incluídas para compor o Conselho Municipal dos Direitos                        149 

da Mulher, a partir de uma reestruturação a ser feita no mesmo através 150 

de uma Assembleia Geral e Reunião Extraordinária a ser agendada                     151 

para este fim. Enquanto a sra. Susana discorre sobre esta sua explicação, 152 

a conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira, representante titular           153 

da APP Sindicato e vice-presidente do CMDM, chega nesta                       154 

Reunião Ordinária. Susana continua explicando como                               155 

se dará o evento da Assembleia, que o Conselho oficiará                               156 

todas as representações governamentais e não-governamentais                        157 

a indicarem/nominarem seus representantes titulares e suplentes                          158 

ao CMDM também via Ofício, que o evento será dividido                                                                                                     159 

em dois momentos a saber: assembleia geral para a nova composição 160 

do CMDM com as devidas explicações e esclarecimentos sobre como 161 

funciona este Conselho, qual o seu papel e etc, e reunião extraordinária 162 

para empossar os novos conselheiros, compondo então a nova gestão 163 

do CMDM / 2016 e fazer a eleição da Mesa Diretiva, a saber: Presidente, 164 



Vice-presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. Neste momento                      165 

a conselheira Susana chama a atenção das presentes para                             166 

os termos gramaticais textuais utilizados no masculino                                        167 

e alertou as conselheiras para que no momento importante                            168 

da eleição da Mesa Diretiva elas atentem ao cuidado de elegerem 169 

mulheres para ocuparem os postos, ainda que homens se candidatem, 170 

haja vista ser o CMDM um espaço potencialmente das mulheres,                 171 

para a defesa dos direitos das mulheres e de políticas para as mulheres. 172 

Acerca das alterações feitas na Lei do CMDM com relação                       173 

a alguns termos gramaticais que estavam no feminino e foram passados 174 

para o masculino, a conselheira e vice-presidente do CMDM,                            175 

sra. Maria Lúcia Kleinhans Pereira, manifesta-se informando que                       176 

o nosso Conselho é uma exceção nacional, haja vista que um Conselho 177 

de Direitos da Mulher prevê só a inclusão de mulheres; que esse debate 178 

deu-se lá na IV Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 179 

realizada esse ano em Brasília, e também disse que, para quem                     180 

não tem a informação, é só procurar, pois a expressão „a presidenta‟                  181 

já existe desde o século XVIII. E frisa que o problema                                 182 

é que a maioria das pessoas desconhece, não pesquisa,                            183 

não se informa, e fica esse entrave em que nós ficamos. E caberia               184 

muito bem uma lei toda no feminino, como nós havíamos                         185 

delimitado, porque nós mulheres nos sujeitamos ao masculino                        186 

do homem ao longo desses anos. Neste momento a técnica do CMDM, 187 

Ellen AB Vieira, pede a palavra para fazer dois esclarecimentos a saber: 188 

que a conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira, vice-presidente                         189 

do CMDM realmente não compareceria, mas compareceu                              190 

por motivo do adiamento do horário de ida de sua viagem,                       191 

portanto que seguirá viagem mais tarde, e também para confirmar                      192 



com as conselheiras presentes sobre o recebimento da nova                            193 

Lei do CMDM, a Lei nº 6.604 de 16 de maio de 2016, que foi enviada        194 

por e-mail a todas as conselheiras/os para tomarem ciência,                         195 

já que a mesma está sendo manuseada neste momento. A partir dessa 196 

discussão, passa-se a estudar uma data a ser deliberada                                   197 

para a realização da Assembleia e Reunião Extraordinária                                 198 

do CMDM para a sua reestruturação e nova composição, etc,                               199 

e decide-se pelo dia 27 de julho de 2016 às 08h30 no auditório                      200 

do Paço Municipal de Cascavel/PR. Na sequência deste assunto,                     201 

a sra. Maria Lúcia Kleinhans Pereira,  solicita a inclusão                                     202 

de um ponto de pauta para tratar de uma Audiência Pública                                 203 

com Mesa de Debate, passando a pauta a se organizar da seguinte 204 

forma: 1. Abertura com a palavra da presidente do CMDM.                    205 

2. Apreciação e aprovação da pauta. 3. Apreciação e deliberação da 206 

Ata da última Reunião Ordinária do CMDM – 18/05/2016 (dezoito 207 

de maio de dois mil e dezesseis). 4. Justificativa de faltas.                   208 

5. Apreciação de Artigo advindo da SESAU: vacina contra HPV: 209 

deliberações. 6. Assembleia Geral e Reunião Extraordinária: 210 

deliberações. 7. Deliberação acerca de Audiência Pública com Mesa 211 

de Debates. 8. Informes Gerais. a)Ofício nº 480/2016 da SEASO, 212 

comunicando recebimento de Ofício nº1462/2016, da 1ª Vara Cível 213 

de Cascavel informando sobre a “Falência de Massa Falida                          214 

de Diplomata Industrial e Comercial, que está envolvido o Instituto 215 

Alfredo Kaefer”. b) Ofício nº 532/2016 da SEASO, comunicando                         216 

a chegada da Advogada Amanda Soares de Brito aos CREAS                            217 

e do Advogado José Telles do Pilar na Gestão para dar apoio                           218 

à SECON e a assuntos de ordem administrativa e financeira                               219 

da SEASO, apontando para uma articulação com as demais 220 



Políticas Públicas. c) E-mail recebido do ER-SEDS comunicando 221 

alteração nome da Secretaria de: Secretaria do Trabalho                              222 

e Desenvolvimento Social, para: Secretaria da Família                                    223 

e Desenvolvimento Social . d) Alteração de conselheiros titular                              224 

e suplente representantes do ER - Secretaria da Família                                   225 

e Desenvolvimento Social no CMDM. Seguimos ao próximo ponto                           226 

de pauta. 7. Deliberação acerca de Audiência Pública com Mesa                      227 

de Debates. Maria Lúcia informa às conselheiras presentes que                     228 

essa tarefa vem da IV Conferência Nacional de Políticas para                           229 

as Mulheres, realizada neste ano de 2016, onde ela e a professora 230 

Lidinalva Rufino dos Santos foram delegadas, o indicativo                                  231 

de que nós tratemos com muito mais seriedade e compromisso                        232 

a questão da elegibilidade da mulher dentro dos processos eleitorais 233 

que estão por aí, ou seja, nós temos que fazer um trabalho                             234 

com os Partidos Políticos para que eles se preocupem em eleger                           235 

a mulher. E nesta perspectiva foi feita uma proposta à Mesa Diretiva                        236 

do CMDM, que está sendo pautada agora nesta Reunião Ordinária,                                                   237 

que se chame uma Audiência Pública com Mesa de Debate,                            238 

antes do dia 02 de julho de 2016, que é a data de encerramento                   239 

das inscrições dos candidatos para as eleições deste ano, onde deverão 240 

ser convidadas as presidências dos Partidos Políticos                                   241 

com representatividade na Câmara Municipal de Vereadores                        242 

de Cascavel e as mulheres que estão sendo indicadas                                 243 

como pré-candidatas em cada um dos mesmos. O CMDM organizará                   244 

as perguntas que serão distribuídas aos presentes para que estes                         245 

as façam à Mesa que será composta pelo presidente                                246 

de cada um dos Partidos Políticos e as mulheres pré-candidatas às 247 

eleições para este ano. Maria Lúcia coloca sobre a importância                     248 



de o CMDM trazer para si o mérito de promover esta Audiência Pública 249 

com Mesa de Debate, haja vista a importância do assunto em questão,        250 

e o compromisso que trouxeram da IV Conferência Nacional                          251 

de Políticas para Mulheres. Diante disso, foi sugerido às presentes                      252 

a realização da Audiência Pública no dia 24 de junho, às 19 horas,                      253 

na Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel com o tema “Mulheres 254 

que compõem os Partidos Políticos com representatividade                             255 

na Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel                                              256 

que já foram candidatas e/ou pensam em nova candidatura para 2016”. 257 

A conselheira Cristiane de Godoy Sartori Zimmer, representante 258 

suplente do Escritório da Secretaria da Família e Desenvolvimento 259 

Social – SEDS fez um questionamento acerca da permanência                        260 

ou não da agenda da Reunião Ordinária do mês de julho (13),                       261 

em virtude da Assembleia Geral e Reunião Extraordinária                                 262 

que será realizada na data do dia 27 do mesmo, e a conselheira Susana 263 

Medeiros Dal Molin, representante titular da Ordem dos Pastores 264 

Evangélicos de Cascavel – OPEVEL e 1ª Secretária                                                         265 

do CMDM, explicou que sim, porque a Assembleia tem uma única 266 

finalidade que é eleger os novos conselheiros do CMDM,                         267 

dar-lhes posse e compor o novo Conselho Municipal dos Direitos da 268 

Mulher e sua Mesa Diretiva, e a Reunião Ordinária do mês de julho 269 

tratará dos pontos de pautas previstos para serem tratados                               270 

na pauta do mês de julho. Na conclusão desta explicação da conselheira 271 

Susana Medeiros Dal Molin, a conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira 272 

se pronuncia falando a respeito das manifestações pró-estupro                       273 

que estão acontecendo em Cascavel através das redes de comunicação 274 

em geral, e propõe a inclusão de um ponto de pauta,                                               275 

a saber: “Deliberação acerca do envio de Ofício ao Ministério Público 276 



solicitando que o mesmo responsabilize as pessoas que se manifestam 277 

favoráveis ao estupro e à cultura do estupro nas redes de comunicação 278 

em Cascavel.” Desta forma, altera-se novamente a pauta da presente 279 

Reunião Ordinária, passando esta a organizar-se da seguinte forma:                        280 

1. Abertura com a palavra da presidente do CMDM. 2. Apreciação                  281 

e aprovação da pauta. 3. Apreciação e deliberação da Ata da última 282 

Reunião Ordinária do CMDM – 18/05/2016 (dezoito                                    283 

de maio de dois mil e dezesseis). 4. Justificativa de faltas.                   284 

5. Apreciação de Artigo advindo da SESAU: vacina contra HPV: 285 

deliberações. 6. Assembleia Geral e Reunião Extraordinária: 286 

deliberações. 7. Deliberação acerca de Audiência Pública com Mesa 287 

de Debates na Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel.              288 

8. Deliberação acerca do envio de Ofício ao Ministério Público 289 

solicitando que o mesmo responsabilize as pessoas                                        290 

que se manifestam favoráveis ao estupro e à cultura do estupro nas 291 

redes de comunicação em Cascavel. 9. Informes Gerais.                       292 

a) Ofício nº 480/2016 da SEASO, comunicando recebimento                         293 

de Ofício nº1462/2016, da 1ª Vara Cível de Cascavel informando 294 

sobre a “Falência de Massa Falida de Diplomata Industrial                         295 

e Comercial, que está envolvido o Instituto Alfredo Kaefer”.            296 

b) Ofício nº 532/2016 da SEASO, comunicando a chegada                              297 

da Advogada Amanda Soares de Brito aos CREAS e do Advogado 298 

José Telles do Pilar na Gestão para dar apoio à SECON e a assuntos 299 

de ordem administrativa e financeira da SEASO, apontando                        300 

para uma articulação com as demais Políticas Públicas.                       301 

c) E-mail recebido do ER-SEDS comunicando alteração nome                            302 

da Secretaria de: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, 303 

para: Secretaria da Família e Desenvolvimento Social . d) Alteração 304 



de conselheiros titular e suplente representantes do ER - Secretaria 305 

da Família e Desenvolvimento Social no CMDM. Dando sequência                       306 

à esta Reunião Ordinária, seguimos ao próximo ponto de pauta.                    307 

8. Deliberação acerca do envio de Ofício ao Ministério Público 308 

solicitando que o mesmo responsabilize as pessoas                                             309 

que se manifestam favoráveis ao estupro e à cultura do estupro                      310 

nas redes de comunicação em Cascavel. Neste momento,                                 311 

e com o uso da palavra, a conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira, 312 

representante titular da APP Sindicato e Vice-Presidente do Conselho 313 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, comunica às presentes                       314 

que, mediante à latente explosão de denúncias acerca de crimes                        315 

de estupro, o CMDM, enquanto um Conselho que luta pela defesa                       316 

e garantia dos direitos das mulheres, possui um papel  importante                      317 

e pode solicitar ao Ministério Público a deliberação de um formato                318 

para que este acompanhe as redes sociais e chame, de acordo                               319 

com a Lei, à responsabilização por suas manifestações em defesa                     320 

ao estupro e à cultura do estupro, as pessoas que estão expondo                         321 

isso nas redes de comunicação de Cascavel, a fim de combater                          322 

a fomentação da cultura à justificação e defesa à cultura do estupro.        323 

A conselheira Susana Medeiros Dal Molin solicitou um maior 324 

esclarecimento sobre esta proposição da conselheira Maria Lúcia,                          325 

e a mesma esclarece que o CMDM deve solicitar ao Ministério Público 326 

que este averigue e responsabilize, não „criminalize‟,                                       327 

mas „responsabilize‟, de acordo com a Lei, os manifestantes favoráveis                 328 

à cultura do estupro nas redes sociais em Cascavel. E a dra. Fernanda 329 

Lima Moretzsohn de Melo, Delegada da Delegacia da Mulher,                          330 

no município de Cascavel/PR, acrescenta que a responsabilização destas 331 

pessoas pode ser em forma de cobrar que essas pessoas frequentem 332 



algum tipo de palestra ou curso de formação a respeito                                 333 

do que diz a Lei e de como devem comportar-se, ou até paguem                     334 

uma cesta básica à comunidade, ou etc. A conselheira e 1ª Secretária                     335 

do CMDM, Susana Medeiros Dal Molin, solicita às conselheiras presentes 336 

que apreciem o que foi apresentado pela Vice-presidente do CMDM 337 

acerca da temática do estupro, e a aprovação da proposta                            338 

de deliberação feita é aprovada por unanimidade. Nesse momento                     339 

a conselheira e Vice-Presidente do CMDM, senhora Maria Lúcia 340 

Kleinhans Pereira despede-se e retira-se desta Reunião Ordinária                       341 

por motivo de viagem. A conselheira Susana Medeiros Dal Molin                   342 

pede-lhe uns minutinhos para que receba uma lembrança                                343 

de aniversário que foi carinhosamente preparada em razão                             344 

da passagem do seu aniversário e também por ter sido palestrante                   345 

de um dos Módulos da Capacitação Continuada para Conselheiros                   346 

de Direitos do CMDM e Trabalhadores que Atuam na Política da Mulher 347 

da Região Oeste do Paraná “Empoderar as Mulheres para Empoderar              348 

a Humanidade”. Maria Lúcia emociona-se e agradece muito.                  349 

Em seguida, depois de algumas fotos, despede-se dizendo                           350 

estar muito feliz em virtude das deliberações importantes que se deram 351 

hoje, e retira-se em seguida. Seguimos aos Informes gerais. 9. Informes 352 

Gerais. a) Ofício nº 480/2016 da SEASO, comunicando recebimento 353 

de Ofício nº1462/2016, da 1ª Vara Cível de Cascavel informando 354 

sobre a “Falência de Massa Falida de Diplomata Industrial                           355 

e Comercial, que está envolvido o Instituto Alfredo Kaefer”.                356 

b) Ofício nº 532/2016 da SEASO, comunicando a chegada                          357 

da Advogada Amanda Soares de Brito aos CREAS e do Advogado 358 

José Telles do Pilar na Gestão para dar apoio à SECON e  a assuntos 359 

de ordem administrativa e financeira da SEASO, apontando                                       360 



para uma articulação com as demais Políticas Públicas. c) E-mail 361 

recebido do ER-SEDS comunicando alteração nome da Secretaria 362 

de: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para: 363 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social . d) Alteração                    364 

de conselheiros titular e suplente representantes do ER - Secretaria 365 

da Família e Desenvolvimento Social no CMDM. A conselheira 366 

Susana Medeiros Dal Molin, representante titular da Ordem                            367 

dos Pastores Evangélicos de Cascavel – OPEVEL, e 1ª Secretária                          368 

do CMDM, passa a ler os informes gerais desta pauta, e fazer os devidos       369 

e necessários esclarecimentos. E assim, nada mais havendo                             370 

a ser tratado, eu Ellen AB Vieira – Pedagoga e Técnica Assessora                                                371 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, lavrei                                372 

a presente ata, que após lida e aprovada, será por mim                                 373 

e pela presidente assinada.  374 


