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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA Nº 05 DE 02/07/2012 
 

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

reuniram-se na Sala de Reuniões do Núcleo Regional de Educação (NRE), na 2 

Avenida Brasil, 2040 - São Cristovão, representantes do Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Mulher (CMDM), para tratar dos seguintes pontos de pauta. 1 – 4 

Apreciação e Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 04/06/2012; 2 –5 

Recepção e Apresentação do Núcleo Regional de Educação (NRE); 3 - 6 

Apresentação das ações da Secretaria Municipal de Educação – palavra 7 

do Secretario Valdecir Nath; 4 – Informes dos Ofícios Encaminhados a 8 

Delegacia da Mulher e Secretaria Estadual de Segurança; 5 – 9 

Apresentação de proposta do Regimento Interno; 6 – Leitura do Ofício GS 10 

nº 198 4/2012 – advindo da Secretaria Municipal de Saúde – Constituição 11 

do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 12 

de Cascavel (COMSANS); 7 Apreciação de Proposta de Apresentação das 13 

ações da Secretaria Municipal de Saúde, ênfase a Saúde da Mulher para 14 

próxima reunião ordinária do CMDM e 8 – Assuntos Gerais. A Presidenta 15 

do CMDM, Sra. Inês de Paula inicia a reunião dando boas vindas a todas as 16 

mulheres presentes. Passa-se ao primeiro ponto de Pauta. 1 – Apreciação e 17 

Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 04/06/2012. Em respeito à 18 

deliberação do CMDM, a Ata foi encaminhada anteriormente as conselheiras 19 

via e-mail, para ser lida e apreciada por todas. Não havendo nada a 20 

acrescentar ou mudar a Ata foi colocada em votação e foi aprovada por 21 

unanimidade. Seguindo passa-se ao segundo ponto de Pauta. 2 – Recepção e 22 

Apresentação do Núcleo Regional de Educação (NRE); A Conselheira 23 

Marilu Chaves Catusso, servidora do Núcleo Regional de Educação, dá as 24 

boas vindas às conselheiras presentes, informando que o NRE tem por objetivo 25 

a execução da política governamental no setor de educação básica e de 26 



educação profissional, visando à melhoria das condições de vida da população. 27 

Compete ao NRE adequar a oferta à demanda por escolaridade básica de 28 

forma prioritária e por escolaridade profissional, de acordo com a política 29 

governamental, de maneira autônoma ou em cooperação com os municípios, 30 

primando-se pela qualidade dos resultados. Passa-se ao terceiro ponto de 31 

pauta. 3 - Apresentação das ações da Secretaria Municipal de Educação – 32 

palavra do Secretario Valdecir Nath. O Secretário Municipal de Educação, 33 

Sr. Valdecir Nath inicia sua fala agradecendo pelo convite advindo do CMDM e 34 

informa que a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) está à disposição 35 

para prestar informações à sociedade de forma geral, sobre assuntos 36 

pertinentes a Política de Educação em âmbito municipal. Ressalta que a 37 

SEMED, possui alguns objetivos importantes de serem destacados, dentre eles 38 

de: programar, coordenar e executar a política educacional na rede pública 39 

municipal de ensino, bem como administrar o sistema de ensino, instalar e 40 

manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, controlando e 41 

fiscalizando o seu funcionamento. Informa também que a SEMED tem como 42 

prerrogativa de gerenciar a documentação escolar e estatística, a estrutura e 43 

funcionamento do programa federal vinculado à frequência do aluno à escola, 44 

bem como o registro escolar, mantendo e assegurando a universalização dos 45 

níveis e modalidades de ensino: (1) educação infantil de zero a cinco anos nos 46 

centros municipais de educação infantil – CMEI, (2) ensino fundamental de 47 

nove anos, obrigatório e gratuito, a partir de cinco anos de idade nas escolas 48 

municipais, (3) educação especial e (4) educação de jovens e adultos – fase I. 49 

Informa que atualmente o município conta com 60 Escolas Municipais, 38 50 

Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS), e 11 CMEIS 51 

Conveniados, havendo necessidade de articular ações com outros órgãos 52 

públicos, entidades não-governamentais e de iniciativa privada sem fins 53 

lucrativos para complementar o atendimento especializado nas áreas de 54 

educação. As Conselheiras fazem alguns questionamentos ao Secretário 55 

referente ao número de vagas nos CMEIS, considerando as problemáticas 56 

enfrentadas por tantas mulheres trabalhadoras que dependem destes 57 

estabelecimentos para deixarem seus filhos, enquanto estão em jornadas de 58 

trabalho. O Secretário destaca que novas unidades estão em fase de 59 

conclusão e outras serão construídas para o ano de 2013, no entanto alerta 60 



que serão insuficientes, tendo em vista uma demanda reprimida de 2.500 61 

crianças. Para tanto, considera que para chegarmos ao patamar de qualidade 62 

temos que desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 63 

estabelecendo um plano de ação orçamentário anual que contemple: a criação 64 

de mecanismos de controle e avaliação do sistema de ensino, formação 65 

continuada, adequação do espaço físico, aquisição de materiais e 66 

equipamentos. A Presidenta Inês de Paula e demais Conselheiras agradecem 67 

a presença e disponibilidade do Secretário e passa-se ao próximo ponto de 68 

pauta. 4 – Informes dos Ofícios Encaminhados a Delegacia da Mulher e 69 

Secretaria Estadual de Segurança. A Presidenta Inês de Paula informa ao 70 

CMDM, que conforme deliberação de reunião anterior encaminhou-se 71 

novamente um Ofício para a Delegacia da Mulher, referente às problemáticas 72 

enfrentadas junto a Delegacia da Mulher, tendo em vista que o Ofício 73 

anteriormente encaminhado não foi respondido. A Conselheira Suzana Perboni 74 

manifesta sua indignação e sugere para que seja encaminhado um ofício para 75 

a Secretaria Estadual de Segurança, tendo em vista o descaso da Delegacia 76 

da Mulher frente ao CMDM. A sugestão é aprovada por unanimidade. Passa-se 77 

ao Ponto de Pauta 5 – Apresentação de proposta do Regimento Interno. 78 

Conforme deliberando em reunião anterior a Conselheira Susana Medeiros Dal 79 

Molin encaminhou proposta de Regimento Interno via e-mail para todas as 80 

conselheiras bem como, disponibilizou cópias para que as mesmas proporem 81 

sugestões, bem como alterações que se fizerem necessárias. Frente ao 82 

exposto, sugeriu-se pela plenária que as alterações e considerações 83 

necessárias fossem apresentadas na próxima reunião ordinária.  6 – Leitura 84 

do Ofício GS nº 198 4/2012 – advindo da Secretaria Municipal de Saúde – 85 

Constituição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 86 

Sustentável de Cascavel (COMSANS). A Presidenta Inês de Paula fez a 87 

leitura do Ofício advindo da SESAU informando da necessidade de 88 

representantes do CMDM se fazerem presentes na Reunião do COMSANS, 89 

assim sugeriu-se os nomes das conselheiras Inês de Paula e Adi Otto, as quais 90 

prontamente aceitaram. Próximo ponto de Pauta 7 – Saúde da Mulher. A 91 

Presidenta Inês de Paula sugere para convidarmos para a próxima Reunião 92 

Ordinária de Agosto o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Ildemar Marino Canto 93 

para falar sobre a Saúde da Mulher, ou seja, apresentar quais ações que estão 94 



sendo desenvolvidas no município de Cascavel em prol a saúde da mulher. A 95 

sugestão foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Ponto de 96 

Pauta 8 – Assuntos Gerais. A Presidenta Inês de Paula convida a todas as 97 

Conselheiras para participarem de uma Capacitação disponibilizada pela 98 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO) referente a “Fundos 99 

Municipais”, a mesma acontecerá na data de 03 de julho de 2012, a partir da 100 

8:30 horas no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. E assim, nada 101 

mais havendo a ser tratado eu Susana Medeiros Dal Molin 1ª Secretária do 102 

CMDM, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim 103 

e pela Presidenta. 104 


