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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ATA Nº 01 DE 24/09/2012 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às 1 

dezoito horas, reuniram-se no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil 2 

(OAB), sito Avenida Assunção, 668 - Alto Alegre - representantes do Conselho 3 

Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), para tratar do seguinte ponto de 4 

pauta. Avaliação das Propostas de Governo encaminhadas pelos 5 

Candidatos a Prefeito do Município de Cascavel – no que se referem à 6 

garantia de Atendimento Continuado à Mulher. Inicia-se a reunião com a 7 

Presidenta do CMDM, Sra. Inês de Paula dando boas vindas a todas as 8 

mulheres presentes. A seguir ressalta que o motivo de estarmos realizando 9 

uma Reunião Extraordinária, deve-se a deliberação da Reunião Ordinária nº 10 

07, realizada na data de 10 de setembro de 2012, no Serviço Institucional de 11 

Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência “Vanusa Covatti”. O 12 

CMDM deliberou em estarmos convidando os candidatos a Prefeito do 13 

município de Cascavel/PR, para uma reunião extraordinária do CMDM, com a 14 

finalidade dos mesmos apresentarem suas propostas de governo, no que se 15 

referem à garantia de atendimento continuado à mulher, principalmente 16 

àquelas com seus direitos violados. Inês esclarece também, que no decorrer da 17 

semana entrou em contato com os candidatos a Prefeito informando acerca da 18 

reunião. No entanto, tendo em vista que os mesmos já tinham uma agenda 19 

definida, somente três candidatos poderiam se fazer presente na reunião 20 

extraordinária do CMDM. Frente ao quadro, a Mesa Diretiva do CMDM se 21 

reuniu para condução, e decidiu-se encaminhar por meio de Ofício uma 22 

solicitação de que os candidatos apresentassem por escrito suas propostas. 23 

Assim sendo, a Conselheira Susana Medeiros Dal Molin, 1ª Secretária do 24 

CMDM encaminhou para todos os candidatos a Prefeito Ofícios solicitando a 25 

suas propostas. Com os Ofícios encaminhados, Inês informa que somente dois 26 

candidatos responderam a solicitação do CMDM, que foram: a Senhora Idalina 27 

Barreiros do Partido Progressista (PP) e o Senhor Edgar Bueno do Partido 28 



Democrático Trabalhista (PDT). A seguir Inês faz a leitura das propostas de 29 

ambos os candidatos. Posterior a leitura houve a manifestação das 30 

conselheiras, Suzana Perboni ressalta a importância de o município ter uma 31 

Secretaria e/ou Departamento da Mulher. Inês destaca que a proposta da 32 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO), com apoio do Prefeito 33 

Edgar Bueno é a instituição do Centro de Referência Especializado de 34 

Assistência Social (CREAS) MULHER. A Conselheira Arlene ressalta acerca da 35 

necessidade da capacitação continuada, para estarmos discutindo temas que 36 

envolvem questões de gênero, por exemplo. Susana Medeiros Dal Molin 37 

propõe a instituição de calendário de capacitações a partir de 2013. No 38 

decorrer da reunião a professora Valci, conselheira do CMDM, chega trazendo 39 

as propostas do candidato a Prefeito - Professor Lemos, por meio de uma 40 

cartilha onde consta todo o Plano de Governo. Valci pede desculpas pelo 41 

atraso e informa que a Diretoria do Partido dos Trabalhadores (PT), avaliou e 42 

entendeu ser pertinente a entrega de todo o Plano e não somente as propostas 43 

referentes ao atendimento continuado as mulheres. A seguir a Professora Valci 44 

faz a leitura das propostas encaminhadas. A conselheira Susana Medeiros Dal 45 

Molin, fala sobre a visita técnica para se conhecer o Centro de Atendimento à 46 

Mulher (CAM) de Londrina, disse que conversou com a Coordenadora do 47 

Serviço e a mesma solicitou que a visita se realizasse após as eleições. E 48 

assim, nada mais havendo a ser tratado eu Susana Medeiros Dal Molin 1ª 49 

Secretária do CMDM, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 50 

assinada por mim e pela Presidenta.  51 


