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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA Nº 03 DE 07/05/2012 
 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às dezoito horas, 1 

reuniram-se na sala de reuniões do terceiro piso da Prefeitura Municipal de 2 

Cascavel, as representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 3 

(CMDM), para tratar dos seguintes pontos de pauta. 1 – Apreciação e 4 

Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 05/03/2012; 2 – 5 

Apresentação do Serviço de Acolhimento Institucional “Vanusa Covatti”; 6 

3 – Calendário das Reuniões do CMDM; 4 – Reuniões Descentralizadas; 5 7 

– Material de Divulgação; 6 – Visita na Delegacia da Mulher; 7 – Assuntos 8 

Gerais. A Presidenta do CMDM, Sra. Inês de Paula inicia a reunião dando 9 

boas vindas a todas as mulheres presentes. Solicita que todas façam uma 10 

breve apresentação pessoal, objetivando possibilitar uma maior interação entre 11 

as presentes. Passa-se ao primeiro ponto de Pauta. 1 – Apreciação e 12 

Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 05/03/2012. Dando 13 

seguimento à reunião, a Conselheira Susana Medeiros Dal Molin, faz a leitura 14 

da ata da reunião anterior do dia 05/03/2012, sendo em seguida colocada em 15 

apreciação. Não havendo correções é colocada em aprovação, a qual é 16 

aprovada por unanimidade. A Presidenta Inês de Paula destaca que todos os 17 

eventos planejados para o mês de março os quais foram citados em Ata, 18 

realizaram-se com sucesso. Passa-se ao segundo ponto de Pauta. 2 – 19 

Apresentação do Serviço de Acolhimento Institucional “Vanusa Covatti”. 20 

A Coordenadora do Serviço de Acolhimento Intitucional “Vanusa Covatti” 21 

Rosmeri Zimmermanm e a Servidora Municipal Nadir Barbosa, fazem uma 22 

breve explanação sobre o Serviço supracitado salientando seus principais 23 

pontos de atendimento, como por exemplo: o atendimento especializado às 24 

mulheres e seus respectivos filhos. Ressaltam que a mulher ao ser acolhida 25 

recebe todo atendimento necessário para sua proteção e de seus filhos. Se a 26 

mesma está trabalhando é acompanhada todos os dias até seu local de 27 



trabalho por uma educadora social, assim como seus filhos são acompanhados 28 

diariamente até a escola. São acompanhadas também a Delegacia da Mulher e 29 

a qualquer outro Órgão e/ou Serviço que se fizer necessário. As Servidoras 30 

destacam ainda, que a permanência das mulheres no Serviço de Acolhimento 31 

é de aproximadamente 03 meses, e nesse período o Serviço efetua todos os 32 

encaminhemos necessários. Apresentaram que atualmente o Serviço de 33 

Acolhimento Institucional está enfrentando dois problemas, a saber: o primeiro 34 

diz respeito à demora, em média 30 dias, para as mulheres serem notificadas 35 

para comparecimento de oitiva na Delegacia da Mulher, e o segundo se refere 36 

à dificuldade de encontrar vagas para os filhos das acolhidas em CEMEIs. 37 

Diante do exposto, Conselheira Suzana Perboni sugere que o Serviço de 38 

Acolhimento envie um ofício ao CMDM expondo tais problemas e após o 39 

CMDM oficiará a Delegacia da Mulher com cópia para a Secretaria Estadual de 40 

Segurança. Continua a Conselheira sugerindo ao CMDM oficiar também a 41 

Secretaria Municipal de Educação solicitando que priorizem vagas nos CEMEIs 42 

para os filhos de mulheres acolhidas. Após a sugestão é colocada em 43 

apreciação e aprovada por unanimidade. A Presidenta Inês de Paula sugeriu 44 

convidar o Secretário Municipal de Educação (SEMED), Senhor Valdecir Nath 45 

para participar a próxima reunião do CMDM para que este problema possa ser 46 

discutido. A Conselheira Susana Medeiros sugere que o Conselho a cada 47 

reunião convide um Serviço, Entidade e/ou Secretaria para expor as ações 48 

desenvolvidas pelos respectivos órgãos que são direcionados à área da 49 

mulher. A Conselheira Suzana Perboni informa que este problema pode ser 50 

resolvido por meio de consórcios estabelecidos entre o município e empresas 51 

privadas para instituição de novos CMEIs. Destaca que há experiências 52 

exitosas no Brasil, como por exemplo: o Boticário, Azaléia e Avon. Solicita para 53 

que o Conselho pesquise sobre estas experiências e tragas para a próxima 54 

reunião do CMDM. Passa-se ao próximo ponto de pauta 3 – Calendário das 55 

Reuniões do CMDM. As reuniões foram deliberadas para acontecerem em 56 

toda primeira 2º feira de cada mês, a partir das 18h. A seguir ponto de pauta 4 57 

– Reuniões descentralizadas. A Conselheira Susana Medeiros sugere para 58 

que as reuniões sejam descentralizadas, sugestão que foi aprovado por 59 

unanimidade pelas Conselheiras. Ficando já estabelecido as datas, o horário e 60 

seus respectivos locais, a saber: Dia 04 de Junho - Sindicato Rural Patronal de 61 



Cascavel, dia 02 Julho - Núcleo Regional de Educação (NRE), dia 06 de 62 

Agosto - Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), dia 03 de Setembro - 10ª 63 

Regional de Saúde, dia 1º de Outubro - Secretaria Municipal de Educação 64 

(SEMED), dia 05 de Novembro - Serviço de Acolhimento Institucional “Vanusa 65 

Covatti” e dia 03 de Dezembro - Sindicatos dos Trabalhadores em Educação 66 

Pública do Paraná – APP. A seguir o ponto de pauta 5 – Material de 67 

Divulgação. A Conselheira Susana Medeiros informa que foi procurada pelo 68 

Sr. Anderson representante do Conselho Tutelar do Estado do Paraná, com a 69 

proposta de divulgação do Conselho da Mulher por intermédio de cartilhas. 70 

Este material é gratuito, havendo a necessidade de ser elaborada uma matriz 71 

para posterior reprodução. O conselho deliberou favoravelmente para a 72 

construção da cartilha, ficando sob responsabilidade da Comissão Especial de 73 

Publicidade e Propaganda para sua elaboração. Ponto de pauta 6- Visita na 74 

Delegacia da Mulher. A Presidenta Inês de Paula relatou que esteve na 75 

Delegacia da Mulher para tratar sobre assuntos relacionados ao Serviço de 76 

Acolhimento Institucional “Vanusa Covatti” e que não fora bem recebida. 77 

Salientou sobre o despreparo de atendimento desta delegacia, destacando sua 78 

preocupação quanto às mulheres terem novamente seus direitos violados, no 79 

momento da abordagem neste estabelecimento. 7 – Assuntos Gerais. A 80 

Conselheira Susana Medeiros convida a todas as mulheres para participarem 81 

de uma palestra realizada no auditório da UNIPAR, com a professora Doutora 82 

Zelimar Bidarra da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - 83 

evento alusivo ao dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e a 84 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E assim, nada mais havendo a 85 

ser tratado eu Susana Medeiros Dal Molin 1ª Secretária do CMDM, lavrei a 86 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 87 

presidente. 88 


