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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA N° 06 DE 06/08/2013 

 

Aos seis dias do mês de agosto 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 

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. 2. 5 

Posse de Conselheiras. 3. Ofício nº 013/2013 advindo do Jornal Pitoco, 6 

solicitando espaço para fazer suas considerações, referente ao Ofício nº 7 

020/2013 encaminhado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 8 

(CMDM). Assunto concernente ao exemplar do Jornal Pitoco, referente ao 9 

dia 17 de maio de 2013 – Ano XVI – nº 1702, com o título “Piaia e o ciclo da 10 

Perereca”. 4. Apresentação da Presidente Municipal dos Direitos da 11 

Mulher, Senhora Inês de Paula, referente à Solenidade de Assinatura do 12 

Termo de Adesão ao Programa Mulher, Viver sem Violência, adesão dos 13 

municípios paranaenses ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência 14 

contra Mulheres. 5. Recomposição das Comissões de Leis e 15 

Recomposição da Comissão de Avaliação de Projetos/ Documentos e 16 

Formação Continuada. 6. Parecer referente à elaboração de Projeto de Lei 17 

para instituir a Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulher no 18 

município de Cascavel/PR. 7. Parecer referente à proposta de alteração da 19 

Lei nº 5.844 de 11 de agosto de 2011 que dispõe sobre a Política Municipal 20 

dos Direitos da Mulher e institui o Conselho Municipal dos Direitos da 21 

Mulher e dá outras providências. 8. Ofício nº 1.206/2013-GS advindo da 22 

Secretaria Estadual de Segurança Pública. 9. Entrega de exemplar do 23 

Livro de Registro do 1º Semestre de 2013 das ações do CMDM – para 24 

Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC) para ser inserido na Biblioteca 25 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). 10. Assuntos 26 

Gerais: 10.1. Inauguração da 2ª Cozinha Comunitária do PROVOPAR na 27 

data de 08/08/2013 às 10h30min no Interlagos. 10.2. Convite da 28 

SEASO/CREAS II para a 1ª Exposição de Artes do CREAS II de 07 a 30/08 29 

na sala do Museu de Arte de Cascavel anexo a Biblioteca Municipal. 10.3. 30 



Oficio 064/13 advindo da Secretaria Municipal de cultura referente ao 31 

Convite para 24º Festival de Dança de Cascavel. Inicia-se a reunião com a 32 

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Sra. Inês 33 

de Paula dando boas vindas a todas as mulheres presentes. Posteriormente, 34 

coloca a pauta em apreciação, a qual é aprovada por unanimidade de doze 35 

votos. Continuando coloca a ata da reunião anterior, do dia 1º de julho de 2013 36 

em apreciação e a mesma, também é aprovada por unanimidade de doze 37 

votos. Prosseguindo, a reunião passa-se ao ponto de pauta n° 2. Posse de 38 

Conselheiras. A Assistente Social do CMDM, Susana Medeiros Dal Molin, 39 

explica que houve a substituição de algumas conselheiras, as quais tomam 40 

posse nesta reunião, conforme segue: Margarida Domingues Carneiro, 41 

representante do Conselho da Mulher Empresária da ACIC; Rosicler Dalle 42 

Corte, representante da 10ª Regional de Saúde e Miracilda Nara de Oliveira, 43 

representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Assim sendo, passa-44 

se ao ponto nº 3. Ofício nº 013/2013 advindo do Jornal Pitoco, solicitando 45 

espaço para fazer suas considerações, referente ao Ofício nº 020/2013 46 

encaminhado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). 47 

Assunto concernente ao exemplar do Jornal Pitoco, referente ao dia 17 de 48 

maio de 2013 – Ano XVI – nº 1702, com o título “Piaia e o ciclo da 49 

Perereca”. Inês relembra as conselheiras da matéria publicada no Jornal 50 

Pitoco, com o título “Piaia e o ciclo da Perereca” e do posicionamento do 51 

Conselho da Mulher quanto ao encaminhamento do Ofício nº 20/2013/CMDM 52 

para o Jornal Pitoco, referente à matéria veiculada dia 17 de maio de 2013, 53 

procedendo à leitura do mesmo. Neste momento, se fazia presente na reunião 54 

o editor e presidente do Jornal, Jairo Eduardo Fabrício Lemos, para fazer suas 55 

considerações. Continuando a Presidenta do Conselho, Inês de Paula procede 56 

também à leitura do Ofício nº 013/2013 advindo do Jornal Pitoco, solicitando 57 

espaço para fazer suas considerações. Posterior a leitura de ambos os Ofícios, 58 

passa-se palavra a Jairo Eduardo, o qual inicia sua fala expondo que sentiu a 59 

necessidade de se fazer presente na reunião, pois respeita o trabalho realizado 60 

pelas conselheiras e tem consciência que apesar de todo o preconceito e 61 

machismo existente na nossa sociedade, as mulheres estão construindo um 62 

elo em busca dos seus direitos. Complementa falando não acreditar na divisão 63 

em gênero feminino e masculino, mas sim acreditar no gênero humano. Em 64 

relação às mulheres pedigree, publicado na página eletrônica do Jornal Pitoco, 65 

o mesmo informa que as mulheres que enviam as fotos à eles, realizam uma 66 



pequena entrevista e desta forma ocorre a publicação. No que se refere ao 67 

“Ciclo da Perereca”, Jairo explica que na história do município de Cascavel 68 

houve o Ciclo da Erva Mate e o Ciclo da Madeira, porém poucos se recordam 69 

do “Ciclo da Perereca” que se encaixa entre os dois períodos já citados; 70 

prossegue, explanando que Cascavel era um pólo de prostituição, haja vista 71 

que havia um grande fluxo de empresários passando nesse território e as 72 

casas de prostituição era o referencial para que os negócios fossem firmados, 73 

bem como manter relações com as profissionais daquele determinado local.  74 

Com o término de sua fala, Inês de Paula esclarece que o CMDM representa 75 

todas as mulheres do município, inclusive as “profissionais do sexo”, pois 76 

independentemente do trabalho que realizam, as mesmas precisam ter os seus 77 

direitos garantidos. A presidenta continua dizendo que todas as mulheres 78 

conselheiras sentiram-se ofendidas com o teor da matéria, o que vem justificar 79 

a deliberação do conselho em sua última reunião ordinária, no 80 

encaminhamento do Ofício ao Jornal Pitoco repudiando sua matéria. Inês 81 

expõe também, que sua formação acadêmica é em Direito, e quando foi entrar 82 

no mercado de trabalho, sentiu o preconceito diariamente, o que vem afirmar 83 

que existe sim a divisão de gênero em nossa sociedade. A Conselheira Maria 84 

Lucia Kleinhans Pereira, representante do Sindicato dos Professores da Rede 85 

Estadual (APP) e vice-presidenta deste conselho, inicia sua fala desejando boa 86 

noite a todas as conselheiras e visitantes. Prossegue dizendo que quando o 87 

Senhor Jairo criou essa situação desagradável, ficou muito honrada em saber 88 

que, mesmo ele não tendo conhecimento algum sobre a mulher e seus direitos, 89 

teve a decência de vim até a reunião para tentar se explicar. Continua 90 

considerando que a discussão não deve ser simplista, ou seja, se o conselho 91 

defende ou não as “profissionais do sexo”. A discussão deve ser ampliada e 92 

entender que o foco de nossa atenção deve ser a questão da mercantilização 93 

do corpo feminino, sendo este um dos grandes desafios a superar, 94 

especialmente no Brasil. O uso recorrente da imagem do corpo feminino em 95 

campanhas publicitárias reforça o estereótipo equivocado da mulher como 96 

mercadoria, como objeto sexual, reproduzindo discursos e práticas machistas. 97 

Apresentadas como objetos de consumo, a publicidade reproduz a ideia de que 98 

para ter valor é preciso seguir um padrão. As mulheres apresentadas viram 99 

exemplos de perfeição e para atingir este padrão, as mulheres são estimuladas 100 

a consumir uma quantidade cada vez maior de produtos e serviços. A busca 101 

por esse ideal aprisiona as mulheres na ansiedade do consumismo, 102 



adoecendo-as e tornando-as escravas da imagem considerada perfeita. Frente 103 

ao exposto, Maria Lúcia expõe sua preocupação frente a um informativo que 104 

vem difamar a figura feminina, e que é encaminhado a todas as escolas e 105 

entregue aos estudantes. Assim, continua reforçando que o problema passa a 106 

ser social, pois nas escolas de ensino fundamental possui meninas e meninos 107 

em formação física e intelectual. Com isso, propõe que seja apreciado e 108 

deliberado por este conselho, um documento, que posteriormente seja enviado 109 

ao Núcleo Regional de Educação – NRE, bem como a Secretaria Municipal de 110 

Educação – SEMED, com a finalidade de proibir que esse tipo de material 111 

chegue até as mãos das crianças e adolescentes. A Conselheira Fabiana 112 

Padovan Vieira Matté, representante suplente do Núcleo Regional de 113 

Educação, complementa a fala de Maria Lúcia, expondo que os jornais com 114 

esse tipo de publicação nas escolas ínsita as crianças e adolescentes ao 115 

amadurecimento prematuro. Susana comenta que não é simplesmente a 116 

imagem da mulher divulgada, entretanto o que essa foto representa, pois toda 117 

mulher é um ser pensante e tem seu valor, que vai além de um corpo físico. 118 

Inês recomenda que Jairo aproveite que tem um meio de informações em 119 

mãos e propague, bem como, ajude a divulgar informações pertinentes e que 120 

mostre o valor das mulheres. Jairo contrapõe expondo que as pessoas 121 

associam a prostituição à política pelo fato de ambos serem conter sujeira, e 122 

segue criticando a solução que a vice-presidenta, Maria Lucia teve, pois 123 

tomando a atitude de enviar documentos ao Núcleo Regional de Educação – 124 

NRE, bem como a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, para proibirem 125 

a divulgação nas escolas será somente uma ideologia ultrapassada para inibir 126 

a liberdade de expressão e o conselho estará somente dando um passa atrás, 127 

voltando para a ditadura. Jairo ainda aponta o fato do alcoolismo, que é grande 128 

fator contribuinte para a agressão em mulheres. Jairo finaliza declarando o 129 

respeito que tem com as conselheiras e agradecendo a oportunidade de se 130 

esclarecer. A presidente Inês agradece pela presença de Jairo, que em 131 

seguida se retira da reunião. Fabiana relata que é formada em jornalismo e em 132 

certos pontos concorda com a fala de Jairo, porém, quando se trata de 133 

materiais enviados as escolas para leitura de estudantes, a própria secretaria 134 

deve fazer um processo de reciclagem, para saber o que irá acrescentar na 135 

educação do estudante e o que irá prejudicá-lo; e complementa sugerindo que 136 

não procure o Ministério Público, mas propõe que o Conselho Municipal de 137 

Direitos da Mulher encaminhe uma RECOMENDAÇÃO a toda Rede de Ensino 138 



Municipal e Estadual acerca dos materiais recebidos (jornais/revistas/encartes 139 

e outros), os quais são trabalhados em sala de aula e/ou distribuídos aos 140 

alunos; para que os responsáveis (Diretores, Coordenadores e Equipe 141 

Pedagógica) tenham cuidado no recebimento dos materiais, no que se refere a 142 

matérias alusivas a mercantilização do corpo feminino, considerando que as 143 

crianças e adolescentes encontram-se num processo de formação física e 144 

intelectual. Margarida comenta que as presentes já passaram pela 145 

adolescência e sabem muito bem que nessa fase “o proibido é mais gostoso” e 146 

a falta de diálogo dentro das residências fazem com que muitas adolescentes 147 

se tornem vulgares ao saírem de casa. Recomenda que as conselheiras irem 148 

até as escolas e fazerem um momento de discussão com os estudantes sobre 149 

os direitos da mulher, bem como, esclarecer dúvidas e saber qual é o opinião 150 

deles em relação a isso. Mayuli Bitencourt Mizubuti, psicóloga do Serviço de 151 

Acolhimento Institucional – Unidade Institucional para Mulheres em Situação de 152 

Violência - Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti, ressalta que a culpa não é 153 

totalmente do editor, mas as mulheres que procuram ele para terem suas fotos 154 

divulgadas. Posterior o debate, a Presidente do Conselho Inês coloca em 155 

aprovação o encaminhamento sugerido pela representante do Núcleo Regional 156 

de Educação, e o mesmo é aprovado por unanimidade. Assim sendo, passa-se 157 

ao ponto nº 4. Apresentação da Presidente Municipal dos Direitos da 158 

Mulher, Senhora Inês de Paula, referente à Solenidade de Assinatura do 159 

Termo de Adesão ao Programa Mulher, Viver sem Violência, adesão dos 160 

municípios paranaenses ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência 161 

contra Mulheres. Inês apresenta as conselheiras que no dia 26 de julho de 162 

2013, no Tribunal de Justiça em Curitiba, aconteceu a Solenidade de 163 

Assinatura do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as 164 

Mulheres e da solenidade do Termo de Adesão ao Programa Mulher: Viver 165 

sem Violência. O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as 166 

Mulheres consiste num acordo federativo entre o governo federal, os governos 167 

dos estados e dos municípios brasileiros, para o planejamento de ações que 168 

visam à consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 169 

as Mulheres, por meio da implementação de políticas públicas integradas em 170 

todo o território nacional, proporcionando assim às mulheres em situação de 171 

violência atendimento humanizado e qualificado nos serviços especializados. A 172 

presidenta completa ainda dizendo que, essa participação é um marco muito 173 

importante para o município, pois desta forma, será possível receber recursos. 174 



Assim sendo, passa-se ao ponto n° 5. Recomposição das Comissões de 175 

Leis e Recomposição da Comissão de Avaliação de Projetos/ 176 

Documentos e Formação Continuada; a Assistente Social deste conselho, 177 

expõe as presentes que foi enviado um email a todas, para saber quem 178 

gostaria de compor as Comissão de Avaliação de Projetos/ Documentos e 179 

Formação Continuada, e as interessadas se manifestaram via email mesmo, 180 

desta forma, Inês coloca a recomposição em aprovação, e é aprovada por 181 

unanimidade. 6. Parecer referente à elaboração de Projeto de Lei para 182 

instituir a Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulher no município 183 

de Cascavel/PR. Susana expõe que foi convocada algumas conselheiras para 184 

a realização de uma Comissão Especial, na qual o principal objetivo era a 185 

elaboração do Projeto de Lei para instituir a Coordenadoria Municipal de 186 

Políticas para Mulher. Susana realiza a leitura do parecer. Francieli Castelli, 187 

encarregada do Setor de Capacitação de Recursos, explica que já foram 188 

enviadas três propostas à Brasília e essas propostas estão sendo analisadas 189 

pela Coordenadoria. Inês coloca o pareces em aprovação e o mesmo é 190 

aprovado por unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta nº 7. Parecer 191 

referente à proposta de alteração da Lei nº 5.844 de 11 de agosto de 2011 192 

que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Mulher e institui o 193 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. 194 

Susana esclarece às conselheiras que, em 2011 foi criada a Lei nº 5.844 de 11 195 

de agosto 2011, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Mulher e 196 

institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências, 197 

porém no decorrer das reuniões houve o entendimento das conselheiras que 198 

havia a necessidade da mesma ser revisada. A Conselheira Rosangela Silva 199 

Ferreira, representante da Arquidiocese de Cascavel – Cáritas solicita uma 200 

cadeira no Conselho para a Pastoral da Criança, pois segundo a mesma, 201 

muitas mães são atendidas por essa instituição. Mayuli ressalta que com a 202 

entrada de uma instituição não governamental, automaticamente deverá 203 

compor o conselho, uma instituição governamental, assim Mayuli sugere a 4ª 204 

Vara Criminal de Cascavel para compor o conselho.  Frente ao exposto, a 205 

plenária aprova as propostas de alterações apresentadas pela Comissão, bem 206 

com o a proposição de se encaminhar para Secretaria Municipal de Assistência 207 

Social para análise, parecer e encaminhamentos necessários. A presidenta 208 

coloca esse encaminhamento em aprovação, e a mesma é aprovada por 209 

unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta nº 8. Ofício nº 1.206/2013-GS 210 



advindo da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Inês procede leitura 211 

do Ofício advindo da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o mesmo veio 212 

em resposta ao ofício nº 017/2012 encaminhando pelo Conselho na data de 02 213 

de junho de 2012. Posterior a leitura passa-se ao ponto de pauta n° 9. Entrega 214 

de exemplar do Livro de Registro do 1º Semestre de 2013 das ações do 215 

CMDM – para Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC) para ser inserido 216 

na Biblioteca do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). 217 

Susana apresenta as conselheiras o exemplar do Livro de Registro do 1° 218 

Semestre de 2013 das ações do CMDM, a mesma explica que este conselho 219 

tem um espaço na Biblioteca Pública, na qual o principal objetivo é o acesso a 220 

pesquisas acadêmicas e técnicas de documentos. A seguir passa-se ao ponto 221 

de pauta 10. Mudança do Horário das Reuniões. A Assistente Social do 222 

Conselho, Susana informa que algumas conselheiras apresentaram a 223 

dificuldade de continuar participando das reuniões em virtude das mesmas 224 

ocorrerem no período noturno. Frente ao exposto, deliberou-se pela plenária 225 

para as reuniões ocorrerem na primeira segunda-feira de cada mês, a partir 226 

das oito horas e trinta minutos de forma descentralizada. Passa-se ao ponto de 227 

pauta nº 10. Assuntos Gerais. 10.1. Marcha Mundial das Mulheres. Inês 228 

explana que a Secretaria Municipal de Assistência Social irá subsidiar duas 229 

representantes do CMDM para participarem da Marcha Mundial das Mulheres, 230 

que será realizada entre os dias 25 e 31 de agosto de 2013, no Estado de São 231 

Paulo. Inês ainda ressalta que a conselheira e vice-presidenta Maria Lucia irá 232 

representante as instituições não governamentais, porém é necessário que 233 

tenha a representatividade governamental. Assim, Mayuli, se candidata para 234 

participar e é aprovado por unanimidade. 10.3. Inauguração da 2ª Cozinha 235 

Comunitária do PROVOPAR na data de 08/08/2013 às 10h30min no 236 

Interlagos. A presidenta lembra as conselheiras que o PROVOPAR irá 237 

inaugurar na data de 08/08/2013, às 10h30 a Cozinha Comunitária, localizada 238 

na avenida Interlagos, 1056, em frente à Escola Municipal Francisco Vaz de 239 

Lima, no bairro Interlagos, com o intuito de servir refeições gratuitamente a 240 

população, desta forma, convida as mesmas a participarem desta inauguração. 241 

10.4. Convite da SEASO/CREAS II para a 1ª Exposição de Artes do CREAS 242 

II de 07 a 30/08 na sala do Museu de Arte de Cascavel anexo a Biblioteca 243 

Municipal. Inês realiza o convite em nome da Secretaria de Assistência Social 244 

– SEASO, juntamente com o Centro de Referência Especializado de 245 

Assistência Social - CREAS II  para a solenidade de abertura da 1ª Exposição 246 



de Artes desenvolvidas pelo CREAS II, a realizar-se no dia 07 de agosto de 247 

2013 às 09h na Sala Verde do Museu de Arte de Cascavel – MAC (anexo a 248 

Biblioteca Municipal). 10.5. Oficio 064/13 advindo da Secretaria Municipal de 249 

cultura referente ao Convite para 24º Festival de Dança de Cascavel. Inês 250 

convida as presentes para prestigiarem a abertura do 24º Festival de Dança 251 

com o espetáculo “Paizão Arde Desejo Trai” da EF Jazz Company de 252 

Curitiba/PR, na data de 24 de agosto deste, às 20h, no Centro Cultural Gilberto 253 

Mayer. E assim, nada mais havendo a ser tratado, eu Letícia Guerreiro Ferro 254 

estagiária do CMDM lavro a presente ata, que após lida e aprovada, será 255 

assinada por mim e pela presidente.   256 


