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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA N° 06 DE 09.07.2014 

 

Aos nove dias do mês de julho 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. Apresentação 7 

da Visita ao Centro de Referência de Atendimento a Mulher – CRAM 8 

no município de Foz do Iguaçu – dia 27 de junho de 2014. 6. 9 

Apreciação e deliberação do Material “Quem Ama Abraça”. 7. 10 

Apreciação e deliberação do Projeto de Lei nº 65/2014 da Câmara 11 

Municipal de Cascavel que “Altera dispositivo da Lei nº 5.844 de 12 

2011, na forma que específica”. 8. Apreciação da Resolução nº 06 de 13 

2014 que “Institui a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 14 

Mulher na Câmara Municipal de Cascavel”. 9. Apreciação e 15 

deliberação sobre proposição do Comitê Gestor Regional de 16 

Enfrentamento a Violência contra as Mulheres sobre o Fórum 17 

Regional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres. 9.1. 18 

Data. 9.2 Horário. 9.3. Local. 9.4. Metodologia. 9.5. Apreciação e 19 

deliberação Camisetas. 10. Assuntos Gerais: Semana do Estatuto da 20 

Criança e do Adolescente – ECA. Inicia-se a 6ª Reunião Ordinária do 21 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM no ano de 2014, 22 



com a Secretária do Conselho a Senhora Susana Medeiros Dal Molin – 23 

Representante da Ordem dos Pastores de Cascavel – OPEVEL a qual 24 

agradece a presença de todos. Em seguida passa-se ao ponto de pauta 25 

2. Apreciação e aprovação da Pauta. Coloca-se a pauta em apreciação 26 

e a mesma é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida passa-se 27 

ao ponto de pauta nº 3. Apreciação e deliberação da Ata da reunião 28 

anterior. Susana Medeiros Dal Molin – Secretária do CMDM informa que 29 

não teve tempo hábil para fazer a Ata da 5ª Reunião Ordinária do 30 

Conselho, propondo a plenária em entregar a Ata da 5ª e da 6ª Reunião 31 

para serem deliberadas na 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 32 

dos Direitos da Mulher prevista para o mês de julho de 2014. A plenária 33 

aprova a proposição por unanimidade de votos. Passa-se ao ponto de 34 

pauta nº 4. Justificativa de Faltas. Susana Medeiros Dal Molin – 35 

Secretária do CMDM informa a Plenária que recebeu via e-mail algumas 36 

justificativas de faltas, a saber: Conselheira Maria Lúcia Kleinhans 37 

Pereira – Representante da APP Sindicato; Conselheiras Jaqueline 38 

Cristina Nascimento Lara – Representante da Secretaria Municipal de 39 

Desenvolvimento Econômico – SEMDEC; Rosangela Silva Ferreira – 40 

Representante da Arquidiocese de Cascavel – Cáritas;  Elder Ferrari – 41 

Representante das Faculdades e Universidades com Sede no município 42 

de Cascavel e Rosmeri Zimermann – Representante Titular da Secretaria 43 

Municipal de Assistência Social – SEASO. Passa-se ao ponto de pauta 44 

nº 5. Apresentação da Visita ao Centro de Referência de 45 

Atendimento a Mulher – CRAM no município de Foz do Iguaçu – dia 46 

27 de junho de 2014. Susana Medeiros Dal Molin – Secretária do 47 

CMDM informa que na data de 27 de junho de 2014, Conselheiros do 48 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, juntamente com técnicos da 49 

Secretaria Municipal de Assistência Social estiveram na cidade de Foz 50 

do Iguaçu para conhecerem o Centro de Referência de Atendimento a 51 

Mulher – CRAM. Segundo Susana, o Centro é um espaço estratégico da 52 

Política Municipal de Enfrentamento à violência contra as mulheres, o 53 



qual visa à ruptura da situação de violência e à construção da cidadania 54 

das mulheres, por meio de atendimento intersetorial e interdisciplinar 55 

(psicológico, social e jurídico). As ações do Centro de Referência visam o 56 

questionamento das relações de gênero, base das desigualdades sociais 57 

e da violência contra as mulheres e ao enfrentamento de todas as formas 58 

de violência contra as mulheres (violência doméstica, violência sexual, 59 

tráfico de mulheres, assédio sexual e moral). O Centro de Referência 60 

exerce importante papel de articulador dos serviços, organismos 61 

governamentais e não governamentais que integram a rede de 62 

atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, em 63 

função da violência de gênero. O Centro de Referência de Atendimento à 64 

Mulher – CRAM presta orientação, acolhimento e acompanhamento 65 

psicológico, social, jurídico, às mulheres em situação de violência, no 66 

sentido de fortalecer sua autoestima e possibilitar que essas mulheres se 67 

tornem protagonistas de seus próprios direitos, ampliando seu nível de 68 

entendimento sobre as relações de gênero. Assim, o Centro de 69 

Referência acolherá as mulheres em situação de violência, orientando-as 70 

sobre os diferentes serviços disponíveis para a prevenção, apoio e 71 

assistência em cada caso particular; promover o atendimento 72 

especializado e continuado às mulheres em situação de violência; 73 

articular os meios que favoreçam a inserção da mulher no mercado de 74 

trabalho e em programas de capacitação para o trabalho, quando couber; 75 

propiciar, à mulher assistida, os meios para obter o apoio jurídico 76 

necessário a cada caso específico; prestar informação e orientação por 77 

meio de atendimento telefônico às mulheres, quando solicitado. O Centro 78 

de Referência de Atendimento à Mulher funciona como porta de entrada 79 

especializada para a inclusão da mulher em situação de risco na rede de 80 

atendimento e, sendo assim, a recepção assume um papel fundamental, 81 

pois se torna o primeiro contato entre a mulher que sofre violência e a 82 

rede de atendimento. A Secretária do CMDM Susana e demais 83 

conselheiros que participaram da visita informaram que foi uma 84 



experiência importante, haja vista Cascavel ter a finalidade de instituir no 85 

Município o Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM. A 86 

apresentação se deu por meio de imagens projetadas no projetor 87 

multimídia. Após a exposição passa-se ao ponto de pauta nº 6. 88 

Apreciação e deliberação do Material “Quem Ama Abraça”. A 89 

Secretária do CMDM Susana juntamente com a Conselheira e 90 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Inês de Paula 91 

informaram à plenária que no mês de junho estiveram participando da 92 

Reunião da Gestão Estadual do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da 93 

Violência Contra as Mulheres. Na Reunião apresentou-se o Material da 94 

Campanha “Quem Ama Abraça”. Inês ressalta que após o sucesso, 95 

medido pela repercussão e multiplicação da campanha em todo o Brasil 96 

em 2011, buscou-se avançar em outros espaços, como por exemplo: as 97 

escolas. Assim, a campanha 2013/2014 visa o fortalecimento do espaço 98 

escolar, como campo privilegiado para a reflexão e a superação das 99 

diferentes formas de violência contra a mulher – presentes no cotidiano 100 

das crianças e jovens, ao mesmo tempo em que estimule a Instituição 101 

Escolar e outros espaços de educação na coordenação e execução de 102 

uma ação articuladora e aglutinadora dos diversos canais sociais, 103 

públicos ou não, para a soma de práticas concretas de denúncia e 104 

enfrentamento da questão. Uma vez detectado o impacto da violência 105 

doméstica e familiar no desenvolvimento da criança e no seu rendimento 106 

escolar, a proposta vem somar às transformações em curso, no sentido 107 

de tornar a escola um espaço e um instrumento de enfrentamento à 108 

violência para as crianças que se vêm expostas a ela no ambiente 109 

familiar. É sabido que crianças e adolescentes que vivem a violência, 110 

sobretudo a exercida contra a mulher podem sofrer sequelas físicas e 111 

psicológicas semelhantes às da própria vítima de agressão, desde 112 

ansiedade, sentimentos de culpa e depressão até outras relacionadas ao 113 

processo de desenvolvimento infantil, que se traduzem, segundo 114 

especialistas, em problemas tais como na fala, em dificuldades de 115 



aprendizagem e de concentração. Além do que, reproduz e promove a 116 

cultura da violência. A função social da escola é extremamente relevante 117 

pela possibilidade de que, ao disseminar valores através de sua atuação 118 

pedagógica, pode instrumentalizar crianças e jovens para o exercício real 119 

da cidadania. Após a explicação, Inês de Paula, informa à plenária que 120 

procurou o Secretário Municipal de Educação – Valdecir Nath para 121 

divulgar a Campanha considerando sua importância. Mediante ao 122 

exposto, deliberou-se pela plenária: * que o Lançamento da Campanha 123 

“Quem Ama Abraça” aconteça no Fórum de Enfrentamento a Violência 124 

contra as Mulheres; * que a Secretaria Nacional de Políticas para 125 

Mulheres – SPM seja oficiada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 126 

Mulher solicitando o material da Campanha para ser entregue aos 127 

participantes do Fórum de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres; 128 

* que oficie o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 129 

Adolescente – CMDCA solicitando que o vídeo da Campanha seja 130 

passado na abertura do SEMANECA que ocorrerá na semana de 21 a 25 131 

de julho de 2014 e * que a camiseta do Fórum de Enfrentamento a 132 

Violência contra as Mulheres seja com a logo da Campanha. Em seguida 133 

passa-se ao ponto de pauta nº 7. Apreciação e deliberação do Projeto 134 

de Lei nº 65/2014 da Câmara Municipal de Cascavel que “Altera 135 

dispositivo da Lei nº 5.844 de 2011, na forma que específica”. 136 

Susana informa à plenária que o Conselho recebeu o Projeto de Lei n° 137 

065/2014 advindo da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel, da 138 

ilustríssima Vereadora Danny de Paula, solicitando que se insira a alínea 139 

“m” no art. 4º da Lei nº 5.844 de 2011, com a seguinte redação: “Art. 140 

4º....................... m) Câmara Municipal de Cascavel”. Posterior leitura do 141 

projeto de Lei houve a deliberação da plenária em oficiar a Câmara 142 

Municipal de Cascavel informando que os Conselhos devem respeitar a 143 

paridade na representação dos conselheiros, ou seja, 50% 144 

representantes governamentais e 50% não governamentais. Assim, para 145 

inserir a alínea “m” na Lei nº 5.844 de 2011 a mesma deverá ser 146 



alterada. Passa-se ao ponto de pauta nº 8. Apreciação da Resolução nº 147 

06 de 2014 que “Institui a Frente Parlamentar em Defesa dos 148 

Direitos da Mulher na Câmara Municipal de Cascavel”. Susana 149 

informa que o CMDM recebeu a Resolução nº 06 de 2014 que “Institui a 150 

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara 151 

Municipal de Cascavel” dos ilustres vereadores Aldonir Cabral, Claudio 152 

Rodrigues, Lauri Dall’Agnol, Gugu Bueno, Jaime Luiz Vasatta, Jeovane J. 153 

Machado, João Paulo de Lima, Jorge Bocasanta, Jorge Menegatti, 154 

Danny de Paula, Luiz Frare, Marcio Pacheco, Nei H. Haveroth, Paulo 155 

Humberto Porto Borges, Pedro Marcondes Rios de Lima, Pedro Maria 156 

Martendal de Araujo, Rômulo Quintino, Rui Capelão Cardoso, Vanderlei 157 

Augusto da Silva e Walmir Severguini, com a promulgação do Presidente 158 

da Câmara Márcio Pacheco. Susana realiza a leitura da Resolução para 159 

a plenária ter conhecimento e proceder às deliberações necessárias. 160 

Após a leitura, houve a deliberação em oficiar a Câmara Municipal de 161 

Cascavel para que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher seja 162 

informado das ações procedidas pela Frente Parlamentar em Defesa dos 163 

Direitos da Mulher, haja vista ser o Conselho Municipal dos Direitos da 164 

Mulher – CMDM ter a prerrogativa de atuar junto às políticas públicas 165 

que visem à eliminação e a discriminação contra a mulher, como também 166 

assegurar sua participação nas atividades políticas, econômicas e 167 

culturais do município, os quais estão preconizadas na Constituição 168 

Federal de 1988, por intermédio dos artigos 5º e 226, bem como na Lei 169 

11.340 de 07 de agosto de 2006, popularmente conhecida como Lei 170 

Maria da Penha. Passa-se ao ponto de pauta nº 9. Apreciação e 171 

deliberação sobre proposição do Comitê Gestor Regional de 172 

Enfrentamento a Violência contra as Mulheres sobre o Fórum 173 

Regional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres. 9.1. 174 

Data. 9.2 Horário. 9.3. Local. 9.4. Metodologia. 9.5. Apreciação e 175 

deliberação Camisetas. A Presidente do Conselho Inês de Paula 176 

informou à plenária que na data de 02 de julho de 2014 ocorreu a 177 



Reunião do Comitê Gestor Regional de Enfrentamento a Violência contra 178 

as Mulheres, contanto com a presença de representantes da 10ª 179 

Regional de Saúde, 15ª Promotoria de Justiça, Ordem dos Advogados do 180 

Brasil – OAB, Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná – 181 

ADAMOP, Núcleo Regional de Educação – NRE e Secretaria Municipal 182 

de Assistência Social – SEASO. Nesta reunião discutiu-se sobre os 183 

encaminhamentos necessários para realização do Fórum Regional de 184 

Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres, os quais propuseram a 185 

plenária. 9.1. Data. Que o Fórum Regional de Enfrentamento a Violência 186 

Contra as Mulheres, seja realizado na data de 20 de agosto de 2014. 9.2 187 

Local. Que o Fórum de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres 188 

ocorra à palestra no Auditório da UNIVEL e os Grupos de Trabalho em 189 

10 Salas de Aula da Universidade. 9.3 Horário e Programação. Que o 190 

Fórum Regional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres, tenha 191 

a seguinte programação: Período matutino: 8h credenciamento, 8h30 192 

abertura, 9h palestra, 10h30 debate, 11h30 encerramento. Período 193 

Vespertino: 13h Grupos de Trabalho. Os Grupos de Trabalho serão 194 

divididos com as temáticas: * Assistência Social no enfrentamento a 195 

violência contra as mulheres; * Saúde no enfrentamento a violência 196 

contra as mulheres; * Educação no enfrentamento a violência contra as 197 

mulheres; * Segurança Pública no enfrentamento a violência contra as 198 

mulheres; 15h30 retorno ao Auditório para debate e encaminhamentos 199 

finais. 9.4 Camisetas. Que sejam confeccionadas 600 camisetas do 200 

Fórum de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres com a logo da 201 

Campanha “Quem Ama Abraça”. Os encaminhamentos do Comitê foram 202 

aprovados por unanimidade de votos. 10. Assuntos Gerais: Semana do 203 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Susana Medeiros Dal 204 

Molin – Secretária do CMDM informa à plenária que o Conselho 205 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA em parceria 206 

com a Secretaria de Assistencia Social – articulação Intersetorial com 207 

Órgãos, Entidades e Serviços Governamentais e Não Governamentais, 208 



realiza do dia 21 a 25 de julho, a 3ª Edição da Semaneca. A Lei 209 

Municipal nº 5.837/2011 de 04 de agosto de 2011, instituiu no Município 210 

de Cascavel a Semana Municipal do Estatuto da Criança e do 211 

Adolescente, com o objetivo de comemorar e promover ações e 212 

atividades com temática referente ao “Estatuto da Criança e do 213 

Adolescente – ECA”, que foi promulgado a nível nacional através da Lei 214 

nº 8.069/90, de 13 de julho de 1990, e trouxe uma nova forma de tratar 215 

as políticas direcionadas à Infância e à Adolescência no Brasil. O Evento 216 

tem o tema central "ECA e você", destacando articulações entre, ECA, 217 

família, sociedade e Estado. Nesse sentido a Semaneca marcará o início 218 

do processo de elaboração do 1º Plano Decenal dos Direitos da Criança 219 

e do Adolescente do Município de Cascavel-PR, instrumento de 220 

planejamento e gestão de todas as políticas setoriais, que objetiva 221 

efetivar a transversalidade da Política Municipal dos Direitos da Criança e 222 

do Adolescente. A elaboração deste Plano tem como objetivo garantir 223 

a absoluta prioridade à criança e ao adolescente na formulação das 224 

políticas públicas, conforme previsto no artigo 227 da Constituição 225 

Federal do Brasil e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 226 

Além disso, cumpre as diretrizes do Conselho Nacional dos Direitos da 227 

Criança e do Adolescente – CONANDA (Resolução nº 161 do 228 

CONANDA, de 4 de Dezembro de 2013), que recomenda que todos os 229 

Estados e Municípios da Federação elaborem, implantem e implementem 230 

os seus respectivos Planos Decenais dos Direitos da Criança e do 231 

Adolescente. A metodologia de elaboração do Plano Decenal é 232 

construída de modo a permitir um processo democrático que garanta a 233 

ampla participação da sociedade. Sendo assim contamos com sua 234 

participação na 3 ª Edição da SEMANECA e no 1º Seminário do Plano 235 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 236 

Cascavel- PR. Segue PROGRAMAÇÃO: DATA: 21/07 - Abertura Oficial 237 

- Palestra Magna – “ECA e Família”: Horário: 19h às 22h Local: Auditório 238 

da UNIPAR. DATA: 22/07 - Palestra - “ECA e Sociedade”: Horário: 19h 239 



às 22h Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. DATA: 240 

23/07 - Palestra - “ECA e Estado” Horário: 13h30 às 17h30 Local: 241 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. DATA: 24/07 - I Seminário 242 

sobre Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 243 

Município de Cascavel Horário: 08h às 17h Local: Auditório da UNIPAR. 244 

DATA: 25/07 - Mobilização Pública no Calçadão, em frente à Catedral, 245 

com atividades recreativas e culturais Horário: 13h às 16h30 Local: 246 

Calçadão de Cascavel, em frente à Catedral. E assim, nada mais 247 

havendo a ser tratado, eu Susana Medeiros Dal Molin – Secretária do 248 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM lavrei a presente 249 

ata, que após lida e aprovada, será por mim e pela Presidente assinada.  250 


