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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA Nº 02 DE 05/03/2012 
 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às dezoito horas, 1 

reuniram-se no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, as 2 

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

tratar dos seguintes pontos de pauta. 1 – Apreciação e Aprovação da Ata da 4 

Reunião anterior do dia 14/02/2012; 2 – Posse de Conselheiras; 3 – 5 

Cronograma de Atividades do CMDM; 4 – Campanha em prol das 6 

mulheres que fazem uso do Transporte Coletivo; 5 – Ofício 006/2012 7 

advindo da Associação Antonio Vieira – Centro Jesuítas de Assistência 8 

Social; 6 – Assuntos Gerais. Inicia-se a reunião do CMDM, com a Presidenta 9 

Sra. Inês de Paula que dá as boas vindas a todas as mulheres presentes, 10 

conselheiras e visitantes. Passa-se ao primeiro ponto de Pauta. 1 – 11 

Apreciação e Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 14/02/2012. 12 

Dando seguimento à reunião a Conselheira Susana Medeiros Dal Molin, faz a 13 

leitura da ata da reunião anterior do dia 14/02/2012, sendo que em seguida a 14 

ata é colocada em apreciação.  Houve algumas correções, as quais destaca-15 

se: na linha de número 6 lê-se Mesa Diretiva e na linha número 87 lê-se 16 

Conselho Comunitário das Associações de Moradores de Cascavel. Após a 17 

ata é colocada em aprovação e é aprovada por unanimidade. A Conselheira 18 

Susana informa ainda, que as Atas serão encaminhadas por e-mail, bem como 19 

outras informações e/ou documentos pertinentes ao Conselho. Destaca que o 20 

Conselho possui um e-mail próprio (cmdm@cascavel.pr.gov.br), o que vem 21 

facilitar a comunicação entre as conselheiras. A título de informação a Senhora 22 

Inês de Paula apresenta ao Conselho as Resoluções 001/2012 da Eleição da 23 

Mesa Diretiva e 002/2012 da Composição das Comissões que foram 24 

publicadas em Diário Oficial do município. Passa-se para o próximo ponto de 25 

pauta. 2 – Posse de Conselheiras: Foram empossadas as Conselheiras: 26 

Rosangela Silva Ferreira, Representante da Arquidiocese de Cascavel – 27 

mailto:cmdm@cascavel.pr.gov.br


(CÁRITAS) e Estela Bezerra Patriota Loyola de Cristo, Representante da 28 

Associação dos Profissionais de Serviço Social de Cascavel (APROSSC). 29 

Passa-se ao ponto de pauta número 3 – Cronograma de Atividades do 30 

CMDM. Para o mês de março algumas atividades alusivas ao Dia Internacional 31 

da Mulher foram e serão realizadas, conforme seguem: no dia 04/03/2012 32 

houve o I ENCONTRO DE MULHERES DA CONSTRUÇÃO CIVIL na Sede 33 

Recreativa do SINTRIVEL – Rua Portugal, 1672 - Cascavel Velho. O objetivo 34 

do evento foi trabalhar sobre o Papel da Mulher na Sociedade Contemporânea. 35 

A Senhora Inês participou do Evento o qual repassou para as conselheiras, as 36 

conquistas da mulher no meio da Construção Civil, espaço anteriormente 37 

executado somente por homens. Na manhã de hoje 05/03/2012, as 38 

Conselheiras Inês de Paula e Maria Lúcia Kleinhans Pereira, juntamente com a 39 

professora Regina Aparecida da Silva Kurmann foram ao PROGRAMA DO 40 

NETTO, na TV TAROBÁ, para falar sobre violência de gênero. As conselheiras 41 

expuseram a importância do debate e esclarecimento acerca do assunto. No 42 

dia 08/03/2012, as Conselheiras Inês de Paula e Maria Lúcia participarão do 43 

PROGRAMA DA CATVE, também para debater sobre violência de gênero. Em 44 

08/03/2012 haverá o CHÁ COM DEBATE, na APP Sindicato às 16 horas, para 45 

discutir sobre a questão de gênero. A ACIC irá promover a I SEMANA DA 46 

MULHER, de 05 a 08 de março, a partir das 19 horas. O objetivo da semana é 47 

proporcionar palestras diversas sobre a temática Mulher. Haverá no dia 48 

16/03/2012 a CAMINHADA NO LAGO MUNICIPAL, a partir das 17 horas. O 49 

objetivo é trabalhar em prol da paz e igualdade de gênero. Em 16/03/2012 as 50 

Conselheiras Inês de Paula e Maria Lúcia participarão do PROGRAMA 51 

VITRINE, a partir das 14 horas para divulgar as ações do CMDM e falar das 52 

questões específicas de gênero. No dia 22/03/2012, teremos um EVENTO 53 

ALUSIVO AO DIA DA MULHER, no Anfiteatro Emir Sfair, a partir das 19 horas. 54 

A proposta do Evento é proporcionar um momento de descontração, 55 

motivação, alegria e informação, buscando entender o papel da mulher na 56 

sociedade, no trabalho e no fortalecimento de vínculos familiares. A Seguir 57 

passa-se para o Ponto 5 – Campanha em prol das mulheres que fazem uso 58 

do Transporte Coletivo. Esta Campanha é uma iniciativa do Conselho 59 

Comunitário das Associações de Moradores de Cascavel, que encaminhou um 60 

Ofício ao CMDM, o qual em reunião anterior foi lido e debatido, pois trata da 61 



falta de respeito com as mulheres que utilizam o transporte coletivo. Frente a 62 

isso a Senhora Ivonete Aparecida Mendes Krezeinsky, Presidenta do Conselho 63 

Comunitário das Associações de Moradores de Cascavel, foi convidada para 64 

participar desta reunião Ordinária para falar sobre a Campanha. Assim a 65 

mesma, destaca que esta iniciativa partiu frente os constantes abusos que 66 

mulheres de todas as faixas etárias sofrem diariamente nos transportes 67 

coletivos e que recebeu diversas denúncias sobre abuso de mulheres. A 68 

Conselheira Estela representante da APROSSC, que trabalha como Assistente 69 

Social da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) relatou casos de mulheres 70 

agredidas fisicamente, mas as mesmas se negam fazer denúncia. A Senhora 71 

Inês de Paula reforça a importância da Campanha, que deve ser uma ação 72 

intersetorial, com envolvimento de Políticas Públicas, bem como 73 

representantes da Sociedade Civil, para minimizar este grave problema que 74 

afeta a vida de todas as mulheres, e que mediante recebimento do Ofício 75 

advindo do Conselho Comunitário das Associações de Moradores de Cascavel, 76 

o CMDM se posicionou junto a Campanha no sentido de apoiá-la. Passa-se 77 

para o ponto de pauta 6 – Ofício 006/2012 advindo da Associação Antonio 78 

Vieira – Centro Jesuítas de Assistência Social. A Associação Antonio Vieira 79 

– Centro Jesuítas de Assistência Social encaminhou para o CMDM um convite 80 

para as conselheiras participarem de uma Formação Política e Cidadã, 81 

promovida pelo Centro. Assim as Conselheiras interessadas em fazer o Curso 82 

deverão procurar se inscrever junto à referida instituição. Passa-se para o 83 

último ponto de pauta 7- Assuntos Gerais. A título de informes gerais a 84 

Conselheira Susana entregou a cada Conselheira uma pasta com materiais 85 

informativos advindos da Conferência Nacional de Políticas para Mulheres em 86 

Brasília, os quais foram trazidos pela Presidenta Inês de Paula, mediante sua 87 

participação na Conferência. Nesta pasta além dos materiais citados, há 88 

também informativos acerca dos eventos que serão realizados neste mês de 89 

Março. A Conselheira Inês de Paula solicita o empenho de todas na divulgação 90 

e participação nos eventos, pois são iniciativas do CMDM. E assim, nada mais 91 

havendo a ser tratado eu Susana Medeiros Dal Molin 1ª Secretária do CMDM, 92 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 93 

presidente.94 



 


