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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA N° 04 DE 20/05/2014 

 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quatorze reuniram-se na 1 

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cascavel, conselheiros e 2 

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

tratar dos seguintes pontos de pauta. 1. Abertura com a palavra da 4 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. 5 

2. Apreciação e Aprovação da Pauta. 3. Apreciação e deliberação da 6 

Ata da reunião anterior. 4. Justificativa de Faltas. 5. Posse de 7 

Conselheiros. 6. Apreciação da Reunião da Câmara Técnica de 8 

Gestão Estadual do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência 9 

Contra as Mulheres dia 13 de maio de 2014, na Associação 10 

Paranaense do Ministério Público – Curitiba. 6.1. Apresentação da 11 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 12 

República – Raimunda Celestina de Mascena. 6.2. Apresentação das 13 

Ações realizadas pelos Municípios-Polos. 6.3. Instalação do Fórum 14 

de Mulheres. 6.4. Visita às Unidades Móveis. 7. Apreciação do 15 

projeto de Lei do Senado nº 132 de 2014 que “Acrescenta art. 83-A a 16 

Lei nº 4.737, de julho de 1965 (Código Eleitoral) para reservar, 17 

quando da renovação de dois terços do Senado Federal, uma vaga 18 

para candidaturas masculinas e outra vaga para candidaturas 19 

femininas”. 8. Apreciação da Campanha que pede fim de revista 20 

vexatória de mulheres em presídios. 9. Visita ao Serviço 21 

Especializado de Atendimento aos agressores do Município de 22 

Maringá e do Centro Especializado de Atendimento a Mulher do 23 



município de Londrina - conhecer experiência do Botão do Pânico. 24 

10.  Assuntos Gerais: 10.1. Certificado da Federação das Indústrias 25 

do Estado do Paraná – FIEP em agradecimento ao Conselho 26 

Municipal dos Direitos da Mulher. Inicia-se a 4ª Reunião Ordinária do 27 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM no ano de 2014, 28 

com a 1ª Secretária do Conselho a Senhora Susana Medeiros Dal Molin 29 

dando as boas vindas a todos os presentes. Susana esclarece que irá 30 

presidir a reunião em virtude do Conselho estar sem representante na 31 

Presidência do Conselho, bem como em virtude da Vice-Presidente a 32 

Senhora Maria Lúcia Kleinhans Pereira ter justificado com antecedência 33 

sua ausência na reunião, não podendo desta forma, se fazer presente. 34 

Em seguida passa-se ao ponto de pauta 2. Apreciação e aprovação da 35 

Pauta. A Pauta é colocada para apreciação e aprovação. Susana solicita 36 

a plenária inclusão de pauta, para escolha da Presidente do Conselho. 37 

Salienta que na reunião ordinária anterior, a Senhora Inês de Paula, na 38 

época representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – 39 

SEASO solicitou junto ao Conselho seu desligamento, haja vista a 40 

mesma ter se descompatibilizado do cargo de Secretária, conforme 41 

determinação da Legislação Eleitoral. Frente ao exposto, considerou que 42 

desde então o Conselho encontra-se sem representante para a 43 

presidência do Conselho. Após a inclusão, a Pauta é aprovada por 44 

unanimidade de votos. Assim sendo, os pontos de pauta a serem 45 

tratados na Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 46 

Mulher – CMDM passam a adotar a seguinte ordem: 1. Abertura com a 47 

palavra da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 48 

– CMDM. 2. Apreciação e Aprovação da Pauta. 3. Apreciação e 49 

deliberação da Ata da reunião anterior. 4. Justificativa de Faltas. 5. 50 

Posse de Conselheiros. 6. Eleição para a Presidência do Conselho 51 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. 7. Apreciação da Reunião 52 

da Câmara Técnica de Gestão Estadual do Pacto Nacional pelo 53 

Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres dia 13 de maio de 54 



2014, na Associação Paranaense do Ministério Público – Curitiba. 55 

7.1. Apresentação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 56 

Presidência da República – Raimunda Celestina de Mascena. 7.2. 57 

Apresentação das Ações realizadas pelos Municípios-Polos. 7.3. 58 

Instalação do Fórum de Mulheres. 7.4. Visita às Unidades Móveis. 8. 59 

Apreciação do projeto de Lei do Senado nº 132 de 2014 que 60 

“Acrescenta art. 83-A a Lei nº 4.737, de julho de 1965 (Código 61 

Eleitoral) para reservar, quando da renovação de dois terços do 62 

Senado Federal, uma vaga para candidaturas masculinas e outra 63 

vaga para candidaturas femininas”. 9. Apreciação da Campanha que 64 

pede fim de revista vexatória de mulheres em presídios. 10. Visita ao 65 

Serviço Especializado de Atendimento aos agressores do Município 66 

de Maringá e do Centro Especializado de Atendimento a Mulher do 67 

município de Londrina - conhecer experiência do Botão do Pânico. 68 

11.  Assuntos Gerais: 11.1. Certificado da Federação das Indústrias 69 

do Estado do Paraná – FIEP em agradecimento ao Conselho 70 

Municipal dos Direitos da Mulher. Prosseguindo com a reunião a 1ª 71 

Secretária Susana, informa que a Ata foi enviada via e-mail para todos os 72 

conselheiros fazerem a leitura e se necessário procederem às alterações 73 

e/ou inclusões. Assim passa-se para a apreciação e aprovação da ata e 74 

a mesma é aprovada por unanimidade de votos. Passa-se para o ponto 75 

de pauta nº 4. Justificativa de Faltas. Susana Medeiros Dal Molin – 1ª 76 

Secretária do CMDM informa a Plenária que recebeu via e-mail algumas 77 

justificativas de faltas, a saber: Conselheira Maria Lúcia Kleinhans 78 

Pereira – Representante da APP Sindicato; Conselheiras Santina Salete 79 

Gonçalves e Jaqueline Cristina Nascimento Lara – Representantes da 80 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC; 81 

Conselheira Maria Solange Preto de Cavalheiro – Representante de 82 

Entidades de Atendimento à Pessoa com Deficiência e Elder Ferrari – 83 

Representante das Faculdades e Universidades com Sede no município 84 

de Cascavel. Passa-se ao ponto de pauta nº 5. Posse de Conselheiros. 85 



A 1ª Secretária do Conselho a Senhora Susana Medeiros Dal Molin 86 

empossa na data de hoje as Conselheiras: Rosmeri Zimermann – 87 

Representante Titular da Secretaria Municipal de Assistência Social – 88 

SEASO; Mayuli Bitencourt Mizubuti – Representante Suplente da 89 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO e Inês de Paula – 90 

Representante Titular da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Passa-91 

se ao ponto de pauta nº 6. Eleição para a Presidência do Conselho 92 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. A 1ª Secretária do 93 

Conselho a Senhora Susana, justifica a inclusão do ponto de pauta, 94 

considerando que o Conselho encontra-se sem representante para sua 95 

Presidência. Assim, passa-se para a plenária para que a mesma possa 96 

proceder às indicações de nomes para a presidência do Conselho. Como 97 

a Conselheira Inês de Paula retorna ao conselho como representante 98 

não governamental pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB houve 99 

pela plenária a indicação de seu nome, haja vista a mesma ter 100 

executado, no período que permaneceu como presidente, as 101 

competências de presidência do Conselho em caráter de excelência. A 102 

Senhora Inês de Paula respeita a indicação e aceita a competência de 103 

presidir o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. Assim, a 104 

mesa diretiva do Conselho fica organizada da seguinte forma: 105 

Presidente: Inês de Paula – Representante da Ordem dos Advogados do 106 

Brasil – OAB; Vice-presidente: Maria Lúcia Kleinhans Pereira – 107 

Representante da APP Sindicato; 1ª Secretária: Susana Medeiros Dal 108 

Molin – Representante da Ordem dos Pastores de Cascavel – OPEVEL. 109 

Frente ao exposto, Inês de Paula passa a presidir a 4ª Reunião Ordinária 110 

do CMDM, tratando do ponto de pauta nº 7. Apreciação da Reunião da 111 

Câmara Técnica de Gestão Estadual do Pacto Nacional pelo 112 

Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres dia 13 de maio de 113 

2014, na Associação Paranaense do Ministério Público – Curitiba. 114 

7.1. Apresentação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 115 

Presidência da República – Raimunda Celestina de Mascena. 7.2. 116 



Apresentação das Ações realizadas pelos Municípios-Polos.  7.3. 117 

Instalação do Fórum de Mulheres. 7.4. Visita às Unidades Móveis. 118 

Inês de Paula informa que na data de 13 de maio de 2014, Susana 119 

Medeiros Dal Molin – 1ª Secretaria do CMDM, participou da Reunião da 120 

Câmara Técnica de Gestão Estadual do Pacto Nacional pelo 121 

Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres que ocorreu na 122 

Associação Paranaense do Ministério Público – Curitiba, destacando que 123 

a mesma esteve representando o município, bem como o Conselho 124 

Municipal dos Direitos da Mulher. Em seguida passa a palavra para 125 

Susana para que a mesma informe acerca da Reunião. Mediante ao 126 

exposto, Susana informa que nesta reunião ocorreu à apresentação da 127 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – 128 

SPM, por meio da Senhora Raimunda Celestina de Mascena, Assessora 129 

Especial para as Questões das Mulheres do Campo e da Floresta da 130 

SPM, onde a mesma abordou acerca dos trabalhos de atendimento 131 

itinerante à mulher em situação de violência do campo e da floresta. 132 

Susana salienta que Raimunda traz a público que as Unidades Móveis 133 

foram conquistadas pelo Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais 134 

de todo país durante a IV Marcha das Margaridas. As Unidades Móveis 135 

são ônibus que cruzarão as áreas rurais paranaenses como: distritos, 136 

acampamentos e comunidades tradicionais para a prestação de serviços 137 

público, orientação, acolhimento e prevenção da violência de gênero. O 138 

Paraná recebeu três ônibus, preparados e equipados para circular de 139 

forma itinerante nas áreas rurais, equipados e com espaço destinado ao 140 

atendimento individual e sigiloso, de modo a garantir a privacidade das 141 

mulheres. Frente ao exposto, Raimunda destaca acerca da instalação do 142 

Fórum de Mulheres, o qual irá fomentar as questões relativas a 143 

operacionalização e uso das Unidades Móveis no Estado do Paraná. 144 

Susana informa também, que o segundo ponto da reunião da Câmara 145 

Técnica foi “Apresentação das Ações realizadas pelos Municípios-Polos”, 146 

onde o município de Cascavel foi um dos municípios-polo a se 147 



apresentar. Susana destaca que, buscou demonstrar às ações de 148 

enfrentamento a violência contra a mulher, por meio dos Serviços das 149 

Políticas de Assistência Social, Saúde e Segurança Pública, bem como 150 

as ações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Procedidas às 151 

apresentações, as pessoas presente na Reunião foram convidadas para 152 

conhecerem in loco as Unidades Móveis. Neste Momento, foram 153 

apreciadas pela Plenária – imagens das Unidades Móveis. Após, houve a 154 

manifestação da plenária com questionamentos sobre as Unidades 155 

Móveis, ou seja, seu processo operacional e funcional. Susana destaca 156 

que a Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – 157 

SEJU, por meio do seu Departamento de Direitos Humanos e Cidadania 158 

– DEDIHC, definirá agenda, cronograma de serviços e itinerário das 159 

unidades móveis. Após apresentação, a Presidente Inês de Paula, 160 

propõe à instituição de Comissão Especial do Pacto de Enfrentamento a 161 

violência contra a Mulher, para atuação a nível municipal e regional de 162 

Cascavel, haja vista o mesmo estar na condição de Município-polo, e ser 163 

responsável pela articulação em 36 municípios paranaenses, dos quais 164 

25 municípios fazem parte da 10ª Regional de Saúde – Regional 165 

Cascavel e 11 municípios da 12ª Regional de Saúde – Regional 166 

Umuarama. O Conselho deliberou favoravelmente pela instituição da 167 

Comissão Especial do Pacto de Enfrentamento a violência contra a 168 

Mulher, com os seguintes membros: Representantes Governamentais: 169 

Lismari do Prado Fontana – Representante do Escritório Regional da 170 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social – ER/SEDS; Dione 171 

Terezinha Kniphoff – Representante da 10ª Regional de Saúde e 172 

Rosmeri Zimermann – Representante da Secretaria Municipal de 173 

Assistência Social – SEASO. Representantes não Governamentais:  174 

Inês de Paula – Representante da Ordem dos Advogados; Elizabeth 175 

Frederico Mendoza – Representante de Entidade de Atendimento a 176 

Mulher Idosa e Susana Medeiros Dal Molin – Representante da Ordem 177 

dos Pastores de Cascavel – OPEVEL. Em seguida passa-se ao ponto de 178 



pauta nº 8. Apreciação do projeto de Lei do Senado nº 132 de 2014 179 

que “Acrescenta art. 83-A a Lei nº 4.737, de julho de 1965 (Código 180 

Eleitoral) para reservar, quando da renovação de dois terços do 181 

Senado Federal, uma vaga para candidaturas masculinas e outra 182 

vaga para candidaturas femininas”. Inês de Paula traz para o 183 

conhecimento da Plenária o Projeto de Lei do Senado nº 132 de 2014 184 

que traz acerca da participação das mulheres nas diferentes Casas 185 

Legislativas do País, considerando que no período de vigência da 186 

Constituição de 1988, não tem ultrapassado ao quatorze por cento do 187 

total de cadeiras. Esse percentual, segundo Inês de Paula, situa o Brasil 188 

nas últimas posições do ranking mundial de participação feminina, abaixo 189 

de diversos países que não adotam reserva de vagas ou de candidaturas 190 

para mulheres e abaixo, inclusive, de países com histórico significativo 191 

de restrições aos direitos civis e políticos das mulheres. Esse dado 192 

demonstra de forma integral a ineficácia da política de reserva de vagas 193 

de candidatas, em vigor desde meados da década de 1990. Há quase 194 

duas décadas a lei exige dos partidos a reserva de trinta por cento de 195 

candidaturas femininas, nas eleições proporcionais, mas esse percentual 196 

não se replica, contados os votos, nas relações dos eleitos. Se a 197 

participação equilibrada dos dois sexos na composição de Legislativos 198 

municipais, estaduais e nacional continua a ser considerado por todos 199 

um objetivo relevante, forçoso é alterar a estratégia para chegar a ele, 200 

adotando alguma forma de reserva de cadeiras e não de candidaturas. 201 

Esse, segundo Inês de Paula é o objetivo do presente projeto, que, se 202 

aprovado, vai garantir a ampliação da representação feminina no Senado 203 

Federal. Nele é estabelecida, no momento da renovação do Senado 204 

Federal em dois terços, a reserva de uma das vagas para a disputa de 205 

candidatos homens e de outra vaga para a disputa de candidatas 206 

mulheres. A separação das eleições implica que o eleitor não pode votar 207 

em candidatos de outro sexo na vaga reservada para um deles e os 208 

eleitos serão, necessariamente, o candidato homem e a candidata 209 



mulher mais votados. Após apreciação da Plenária do projeto de Lei, 210 

passa-se ao ponto de pauta nº 9. Apreciação da Campanha que pede 211 

fim de revista vexatória de mulheres em presídios. Inês informa a 212 

Plenária sobre o lançamento da Campanha nacional para denunciar a 213 

prática da revista vexatória em mulheres que visitam seus parentes nos 214 

presídios do país, pela Rede Justiça Criminal. Segundo Inês, o objetivo 215 

da campanha é sensibilizar o Congresso Nacional para aprovar, 216 

urgentemente, o Projeto de Lei 480, de 2013, de autoria da senadora 217 

Ana Rita (PT-ES), que pede alteração na Lei de Execução Penal. Pela 218 

proposta, as mulheres não precisarão ficar nuas durante a revista, nem 219 

poderão ser humilhadas antes de entrar nos presídios. A proposta é que 220 

a revista pessoal das visitantes seja feita por meio de equipamentos 221 

eletrônicos tais como: detectores de metais, aparelhos de raio-X ou 222 

similares ou até mesmo manualmente, desde que não haja 223 

desnudamento da mulher. Caso se suspeite que uma mulher porte 224 

objetos, produtos ou substâncias cuja entrada seja proibida no presídio, e 225 

a suspeita persista durante a revista manual ou eletrônica, ou a mulher 226 

se negue a ser revistada, a visita poderá ser feita no parlatório ou em 227 

local que não permita o contato físico entre ela e a pessoa presa. Após 228 

sua fala, a Presidente coloca em apreciação da Plenária e a mesma 229 

delibera para que o Conselho Oficie as Delegacias, o Presídio e os 230 

Centros de Socioeducação – CENSE I e II solicitando informações 231 

acerca das revistas. Passa-se ao ponto de pauta nº 10. Visita ao 232 

Serviço Especializado de Atendimento aos agressores do Município 233 

de Maringá e do Centro Especializado de Atendimento a Mulher do 234 

município de Londrina - conhecer experiência do Botão do Pânico. 235 

A 1ª Secretária Susana informa a Plenária que entrou em contato com os 236 

municípios de Londrina e Maringá para visita aos Serviços 237 

Especializados de Atendimento aos agressores e de Atendimento a 238 

Mulher, realizados pelos municípios denominados. Salientou que ambos 239 

estão receptivos para visitas, restando assim, realizar o agendamento. 240 



Frente ao exposto, a plenária deliberou por formalizar uma Comissão 241 

para proceder às visitas, e as conselheiras indicadas foram: 242 

Representantes Governamentais: Dione Terezinha Kniphoff – 243 

Representante da 10ª Regional de Saúde e Rosmeri Zimermann – 244 

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. 245 

Representantes não Governamentais:  Inês de Paula – Representante 246 

da Ordem dos Advogados; Elizabeth Frederico Mendoza – 247 

Representante de Entidade de Atendimento a Mulher Idosa. Passa-se ao 248 

ponto de pauta nº 11.  Assuntos Gerais: 11.1. Certificado da 249 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP em 250 

agradecimento ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Inês 251 

informa a Plenária que o Conselho recebeu um Certificado da Federação 252 

das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP em agradecimento pela 253 

participação das atividades concernentes a Semana da Mulher. E assim, 254 

nada mais havendo a ser tratado, eu Susana Medeiros Dal Molin – 255 

Assistente Social do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM 256 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será por mim e pela 257 

Presidente assinada.  258 


