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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA Nº 03 DE 06/05/2013 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e treze reuniram-se na Sala de 1 

Reuniões do terceiro andar da Prefeitura Municipal de Cascavel/PR, 2 

conselheiras e visitantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 3 

(CMDM), para tratar dos seguintes pontos de pauta. 1 – Abertura com a 4 

Presidente do CMDM – Inês de Paula; 2 – Posse das Conselheiras; 3 – 5 

Apresentação da Secretaria Municipal de Saúde sobre a Campanha 6 

Mulher de Atitude previne o câncer de colo de útero; 4 – Apresentação do 7 

Edital de Chamada Pública nº 003/2013 – SPM/PR; 5 – Pacto de 8 

Enfrentamento à Violência Doméstica com a União, Estado e Municípios; 9 

6 – Apresentação da Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo 10 

Vanusa Covatti; 7 – Assuntos Gerais. Inicia-se a reunião com a Presidenta 11 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Sra. Inês de Paula 12 

dando boas vindas a todas as mulheres presentes. Passa-se ao ponto de pauta 13 

2 – Posse das Conselheiras. Susana Medeiros Dal Molin apresenta a nova 14 

conselheira, a Senhora Mariléia Sandra Renostro – representante da Secretaria 15 

Municipal de Saúde (SESAU), a qual em seguida toma posse. Passa-se ao 16 

próximo ponto de pauta 3 – Apresentação da Secretaria Municipal de Saúde 17 

sobre a Campanha Mulher de Atitude previne o câncer de colo de útero. A 18 

Servidora Municipal da Secretaria de Saúde, a Senhora Danielly Leon 19 

Contincelli de Paula apresenta ao Conselho dados referentes ao trabalho de 20 

prevenção ao câncer de colo de útero realizado pelo Governo de Estado. 21 

Ressalta que os dados são indicativos da Campanha Mulher de Atitude previne 22 

o câncer de colo de útero. O lançamento da Campanha ocorreu no dia 07 de 23 

março de 2013, no município de Curitiba/PR, com a presença de mais de 800 24 

mulheres (prefeitas, vereadoras, lideranças femininas e profissionais de 25 

saúde).  Segundo a Senhora Danielly, o câncer de colo de útero é a segunda 26 

causa de morte por câncer entre as mulheres do Paraná. Somente em 2012, 27 

266 mulheres morreram em decorrência da doença. A estimativa do Instituto 28 



Nacional do Câncer para 2013 é que sejam diagnosticados 770 casos novos da 29 

doença no Paraná. Se o câncer for diagnosticado no início, pode ter 100% de 30 

cura. Ressaltou também, a fala do Secretário da Saúde do Governo, 31 

informando que não faltarão kits para exames preventivos e mamografias no 32 

Paraná. E que em 2012, foram realizados 753 mil exames preventivos, sendo 33 

80% em mulheres entre 25 e 64 anos. Posterior a sua apresentação, as 34 

conselheiras realizaram alguns questionamentos, principalmente no que se 35 

refere aos kits para exames preventivos, que segundo a Conselheira e 36 

representante da Secretaria de Saúde do município, a Senhora Mariléia, houve 37 

falta no repasse desses kits por parte do Estado, havendo dessa forma um 38 

desencontro de informações, já que o Secretário Estadual de Saúde havia 39 

afirmado que não iriam faltar os kits para exames preventivos. Assim deliberou-40 

se pela Plenária oficiar a Secretaria Estadual de Saúde solicitando o repasse 41 

contínuo dos kits para exames preventivos, objetivando suprir a necessidade 42 

da demanda do município de Cascavel/PR, bem como encaminhar Ofício a 43 

Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, informando 44 

acerca do Ofício encaminhado Secretaria Estadual de Saúde, considerando 45 

que o Conselho Estadual da Mulher (CEDM) encontra-se vinculado a referida 46 

secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. A Presidenta do 47 

Conselho, a Senhora Inês de Paula agradece a Senhora Danielly pela 48 

apresentação e ressalta que sua presença será sempre muito bem vinda. 49 

Passa-se ao ponto de Pauta 4 – Apresentação do Edital de Chamada 50 

Pública nº 003/2013 – SPM/PR. A Senhora Inês de Paula, solicita a Servidora 51 

Municipal – Assistente Social Francieli Castelli, da Secretaria Municipal de 52 

Assistência Social (SEASO), técnica responsável pela elaboração de projetos 53 

para fazer a exposição do Projeto referente ao Edital de Chamada Pública nº 54 

003/2013 – SPM/PR. Inicia-se desta forma, a apresentação do Projeto 55 

denominado “Ampliação e Fortalecimento dos Serviços Especializados em 56 

Atendimento a Mulher Situação de Violência”, ressaltando que o objeto do 57 

projeto é a ampliação e fortalecimento dos serviços especializados em 58 

atendimento a mulher em situação de violência através da construção e 59 

equipagem do Centro Especializado de Atendimento a Mulher em Situação de 60 

Violência, bem como capacitação e sensibilização de servidores, gestores e 61 

conselheiras. Continua ressaltando que Cascavel é um município de grande 62 



porte, localizado próximo as fronteiras com o Paraguai e Argentina, o que 63 

favorece o tráfico e a exploração sexual de mulheres, e em decorrência da 64 

altíssima demanda de mulheres em situação de violência atendidas pela 65 

Delegacia da Mulher (2.433 Boletins de Ocorrências/2012) e no Centro 66 

Especializado de Assistência Social – CREAS (179 mulheres 67 

acompanhadas/2012). Informa que em 01 de abril de 2013 aprovou-se a Lei 68 

Municipal nº 6.193/2013 que institui o Centro de Referência de Atendimento 69 

Integral à Mulher, ação esta que se torna indispensável, para estabelecer e 70 

fortalecer a transversalidade das políticas de atendimento para a Mulher no 71 

município, potencializando assim a igualdade de gênero, o protagonismo e a 72 

auto-estima da mulher. Ressalta os indicadores supracitados como um número 73 

preocupante, principalmente se considerarmos que muitas mulheres não 74 

procuram um atendimento por parte da Delegacia da Mulher e/ou Serviços da 75 

Rede Socioassistencial do município, em virtude do medo ou constrangimento, 76 

e até mesmo em decorrência da ausência de um serviço específico para o 77 

atendimento à mulher em situação de violência em âmbito municipal, que 78 

realize e execute ações, mobilizações e orientações referentes aos direitos da 79 

mulher, e de prevenção junto à comunidade, um espaço onde se tenha como 80 

referência para este público tão vulnerabilizado e estigmatizado, onde haja a 81 

oferta de uma acolhida digna e segura. Com a implantação do Centro haverá 82 

um espaço de referência para a Mulher em situação de violência, onde haverá 83 

o atendimento especializado e adequado, permitindo e garantindo a acesso 84 

deste público a uma acolhida digna, e o estímulo à superação da condição de 85 

vítima e de vulnerabilizada. A execução desse projeto reflete no compromisso à 86 

promoção da igualdade entre homens e mulheres em todos os aspectos 87 

sociais, econômicos, políticos e culturais, sendo uma das ferramentas mais 88 

fundamentais e essenciais para o enfrentamento de todas as formas de 89 

violências contra a mulher, sendo elas a violência doméstica, a sexual, o tráfico 90 

de mulheres, o assédio sexual, o assédio moral, entre outras violências, 91 

promovendo a articulação dos serviços, organismos governamentais e não-92 

governamentais que integram a rede. Objetiva-se com a implantação do Centro 93 

de Referência a orientação, acolhida e acompanhamento psicológico, social e 94 

jurídico à mulher, fortalecendo a auto-estima e possibilitando o protagonismo 95 

da mesma, retirando-as da situação de violência, mas também se desenvolverá 96 



ações de prevenção, articulação dos serviços da rede, levantamento de 97 

indicadores e mapeamentos das violências identificadas, e mobilizações na 98 

sociedade civil, na busca pela participação social, denúncias e desmistificação 99 

da naturalização das violências contra a mulher. Sabe-se que para ter 100 

eficiência e efetividade no atendimento à mulher em situação de violência, é 101 

manifesta a implantação de um Centro de Especializado com foco exclusivo 102 

neste público, com equipe capacitada e qualificada para a organização e 103 

execução do serviço. Com a implantação e implementação do Centro de 104 

Referência estará sendo fomentada a priorização e valorização do 105 

enfrentamento a violência contra a mulher. Desta forma, encerra sua fala, 106 

declarando que a implantação do Centro Especializado de Atendimento à 107 

Mulher em Situação de Violência vem de encontro ao que se preconiza o Plano 108 

Nacional de Políticas para Mulheres, bem como aos objetivos da Secretaria de 109 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República na implementação e 110 

consolidação das políticas para as mulheres nos âmbitos municipais, 111 

incorporando um novo modelo de gestão que tem como princípios a autonomia, 112 

a igualdade, e o exercício pleno da cidadania das mulheres. Salienta-se que a 113 

fim de efetivar uma gestão clara e objetiva da política para a mulher, Cascavel 114 

também busca a implantação da Coordenadoria Municipal de Políticas para a 115 

Mulher – CPM através do Edital de Chamada Pública nº 002/2013 da SPM/PR. 116 

Após exposição do Projeto, a Presidenta do Conselho, a Senhora Inês de 117 

Paula, o coloca em apreciação da plenária, para discussão e deliberação. Em 118 

seguida, o projeto apresentado é aprovado por unanimidade, considerando a 119 

importância e relevância do mesmo para as mulheres do município de 120 

Cascavel/PR. Passa-se para o ponto de pauta 5 – Pacto de Enfrentamento à 121 

Violência Doméstica com a União, Estado e Municípios. A Presidenta do 122 

Conselho a Senhora Inês de Paula informa que um dos requisitos para se 123 

encaminhar o Projeto referente ao Edital de Chamada Pública nº 003/2013 – 124 

SPM/PR, denominado “Ampliação e Fortalecimento dos Serviços 125 

Especializados em Atendimento a Mulher Situação de Violência”, é o município 126 

de Cascavel/PR estabelecer um Acordo de Cooperação Técnica que entre si 127 

celebra a União, por intermédio da Secretaria de Política para as Mulheres da 128 

Presidência da República, o Estado do Paraná e o Município de Cascavel, para 129 

a execução de ações cooperadas e solidárias para a implantação do Pacto 130 



Nacional pelo Enfrentamento a Violência contra as Mulheres. Assim, a 131 

Presidenta Inês de Paula informa à plenária que o município de Cascavel/PR, 132 

por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social estará encaminhando o 133 

Termo de Cooperação Técnica para implantar o Pacto Nacional de 134 

Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, que será um significativo 135 

avanço para o município no enfrentamento a violência contra as mulheres. 136 

Passa-se para o próximo ponto de pauta 6 – Apresentação da Unidade de 137 

Acolhimento Institucional – Abrigo Vanusa Covatti. Considerando a 138 

relevância dos assuntos anteriormente apresentados, excedeu-se o horário da 139 

reunião, assim a plenária deliberou para que a Unidade de Acolhimento 140 

Institucional – Abrigo Vanusa Covatti realize sua apresentação na próxima 141 

reunião ordinária. Considerando também, a relevância do tema a ser 142 

apresentado pela Unidade de Acolhimento – “Ambiguidades e Contradições no 143 

Atendimento de Mulheres que Sofrem Violência”, elaborado pelas profissionais: 144 

Wilza Vieira Villela - Doutora em Medicina Preventiva. Docente do Programa 145 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UNIFESP; Lucila A. Carneiro 146 

Vianna - Professora Titular do Departamento de Enfermagem da UNIFESP; 147 

Lia Fernanda Pereira Lima - Bacharel em Filosofia; Danila C. Paquier Sala - 148 

Enfermeira EE/UNIFESP; Thais Fernanda Vieira - Médica UNIFESP; Mariana 149 

Lima Vieira – Médica; Eleonora Menicucci de Oliveira - Professora Titular do 150 

Departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP. A proposta a Unidade de 151 

Acolhimento é ter um tempo de apresentação do texto e após abrir para 152 

discussão do mesmo. Passa-se ao ponto de pauta 7 – Assuntos Gerais. A 153 

Conselheira e Vice-Presidenta Maria Lúcia Kleinhans Pereira apresenta o 154 

Ofício Circular nº 001/2013, e informa que haverá uma Reunião agendada para 155 

o dia 16 de maio de 2013, para tratar sobre a organização da Conferência 156 

Nacional de Educação (CONAE). Informa que, nesta data será constituída uma 157 

Comissão que terá a responsabilidade de organizar a referida Conferência. 158 

Informa ainda, que o Conselho da Mulher possui uma vaga e que gostaria de 159 

ser a representante do CMDM nesta Comissão Organizadora. Houve a 160 

aprovação unânime por parte das Conselheiras. A Conselheira e representante 161 

da Educação Decir Borges Gomes de Araujo, informa acerca da “Semana 162 

Todos contra a Pedofilia” que será realizada entre os dias 13 de maio de 2013 163 

a 19 de maio de 2013, com diversas palestras e importantes temas envolvendo 164 



a questão da violência sexual de crianças e adolescentes. A presidenta do 165 

Conselho, a Senhora Inês de Paula reforça o convite e informa que na data de 166 

16 de maio de 2013, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do 167 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS I), realizará 168 

o XI Fórum de Enfrentamento a Violência contra Crianças e Adolescentes, 169 

evento alusivo ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a 170 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E assim, nada mais havendo a 171 

ser tratado eu Susana Medeiros Dal Molin 1ª Secretária do CMDM, lavrei a 172 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 173 

Presidenta. 174 


