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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA Nº 07 DE 10/09/2012 

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

reuniram-se no Serviço de Acolhimento Institucional “Vanusa Covatti” – 2 

Unidade de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência Doméstica, 3 

representantes e visitantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 4 

(CMDM), para tratar dos seguintes pontos de pauta. 1 – Apreciação e 5 

Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 06 de Agosto de 2012. 2 – 6 

Recepção e Apresentação do Serviço de Acolhimento Institucional 7 

“Vanusa Covatti” com a Coordenadora Rosmeri Zimermann. 3 – Avaliação 8 

das Reuniões realizadas com a Desembargadora Drª Lenice Bodstein e 9 

Drª Sandra Dal Molin. 4 – Apresentação da Campanha Cascavel Rosa. 5 – 10 

Participação do CMDM em Evento no Centro da Juventude. 6 – Instituição 11 

da Biblioteca de Gênero. 7 – Comissão para avaliar a Cartilha Informativa 12 

do CMDM. 8 – Comissão para discutir sobre Lei do CMDM. 9 – Apreciação 13 

e Deliberação para Reunião Ordinária de Outubro apresentação da Mulher 14 

Empresária com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e 15 

Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Cascavel (CODEVEL) - 16 

Susana Gasparovic Kasprzak. 10 – Assuntos Gerais: Seminário sobre 17 

Acolhimento Institucional e Familiar para crianças e adolescentes. A Vice-18 

Presidenta do CMDM, Sra. Maria Lúcia inicia a reunião dando boas vindas a 19 

todas as mulheres presentes, pois a Presidente Inês de Paula avisou 20 

antecipadamente que estaria se atrasando, por motivo justificado, tendo em 21 

vista que se encontrava em reunião com o Prefeito do Município de 22 

Cascavel/PR. Passa-se ao primeiro ponto de Pauta. 1 – Apreciação e 23 

Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 10/09/2012. Em respeito à 24 

deliberação do CMDM, a Ata e Edital de Convocação de Reunião Ordinária, 25 

foram encaminhadas anteriormente as conselheiras via e-mail, para serem 26 

lidas e apreciadas por todas. Não havendo nada a acrescentar ou mudar a Ata 27 

foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Seguindo passa-se 28 



ao segundo ponto de Pauta. 2 – Recepção e Apresentação do Serviço de 29 

Acolhimento Institucional “Vanusa Covatti” com a Coordenadora Rosmeri 30 

Zimermann. Rosmeri agradece a presença de todas e ressalta que o Serviço 31 

tem por finalidade prestar, de forma gratuita, proteção e acolhimento às 32 

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, em caráter provisório e 33 

excepcional nos termos da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e 34 

das orientações técnicas para os serviços de acolhimento para mulheres e 35 

seus dependentes. Enfatiza que o abrigo oferece atendimento integral às 36 

mulheres vítimas de violência e seus dependentes, articulando e promovendo 37 

ações de assistência que respondam às necessidades imediatas de proteção, 38 

promoção, inserção, promovendo autonomia para o acesso ao exercício da 39 

cidadania. Destaca que o objetivo do Serviço é oferecer acolhimento integral a 40 

mulheres em situação de violência (física, psicológica, sexual, moral e 41 

patrimonial), risco de morte ou ameaças, acompanhadas ou não de seus filhos 42 

e/ou dependentes. Posterior a recepção e abertura passa-se ao próximo ponto 43 

de Pauta. 3 – Avaliação das Reuniões realizadas com a Desembargadora 44 

Drª Lenice Bodstein e Drª Sandra Dal Molin. No dia 09 de agosto foi 45 

instalado na comarca de Cascavel o 1ª Juizado Especial de Violência contra a 46 

mulher e a 4ª Vara Criminal. A solenidade foi presidida pelo desembargador 47 

Paulo Roberto Hapner, que no ato representava o presidente do Tribunal de 48 

Justiça. Estavam presentes o desembargador Miguel Kfouri Neto, a 49 

desembargadora Lenice Bodstein, integrante da Coordenadoria Estadual da 50 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o sub-gestor do 51 

Processo de Instalação e Estatização do Tribunal de Justiça, desembargador 52 

Luiz Carlos Gabardo, bem como, as conselheiras do CMDM e demais 53 

convidados. A proposta da instituição do Juizado e da Vara Criminal é para 54 

atender de forma qualificada e especializada à mulher em situação de 55 

violência. Mediante ao exposto, discutiu-se sobre a forma de atendimento a 56 

Mulher, pois atualmente o município de Cascavel não conta com um Serviço 57 

específico de atendimento, encaminhamento e acompanhamento a Mulher em 58 

Situação de Violência. As ações são desenvolvidas por meio do Centro de 59 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) III, que atende 60 

idosos, deficientes e Mulheres em Situação de Violência. O único Serviço 61 

específico de atendimento a Mulher é o de Acolhimento Institucional “Vanusa 62 



Covatti”. A conselheira Susana Medeiros Dal Molin informa que há municípios, 63 

como por exemplo: Curitiba e Londrina que contam com Centros de 64 

Atendimento a Mulher, e que seria importante que o CMDM realizasse uma 65 

visita técnica para conhecer a experiência de um dos municípios, informa que 66 

inclusive ligou para o município de Londrina e que a Coordenadora foi muito 67 

receptiva a idéia de uma visita. Com isso deliberou-se que no mês de outubro o 68 

CMDM realize uma visita técnica ao Centro de Atendimento à Mulher (CAM) de 69 

Londrina, com data a confirmar. A Conselheira Denise considera também de 70 

suma importância que o CMDM participe das Reuniões realizadas pela 71 

Comissão Municipal de Violência, um trabalho de Rede, que acontece todas as 72 

primeiras Terças-Feiras de cada mês na Sala de Reuniões da Secretaria 73 

Municipal de Saúde (SESAU). Passa-se ao próximo ponto de Pauta 6 – 74 

Apresentação da Campanha Cascavel Rosa. Neste momento passa-se a 75 

Palavra para a Senhora Márcia Bresolin, convidada do CMDM para expor 76 

sobre a Campanha “Cascavel Rosa”. Márcia explica que o movimento popular 77 

internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o 78 

mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta 79 

contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e 80 

entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários Estados 81 

tinham ações isoladas referente ao câncer de mama e ou mamografia no mês 82 

de outubro, posteriormente com a aprovação do Congresso Americano o mês 83 

de Outubro se tornou o mês nacional (americano) de prevenção do câncer de 84 

mama. A campanha do Outubro Rosa busca comemorar e fomentar ações 85 

voltadas à prevenção do câncer de mama. As ações são direcionadas a 86 

conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce. Assim para 87 

sensibilizar a população as cidades se enfeitavam com os laços rosa, 88 

principalmente nos locais públicos, depois surgiram outras ações como 89 

corridas, desfile de modas com sobreviventes (de câncer de mama), entre 90 

outras ações. Frente à exposição de Márcia o CMDM delibera sobre ações que 91 

podem ser desenvolvidas no município de Cascavel, dentre elas: iluminar de 92 

rosa as praças Itália e do Migrante, prédios públicos, entre outras localidades, 93 

uma faixa de tecido rosa será colocada no prédio da Prefeitura Municipal, 94 

servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social usarão o laço rosa, 95 

uma faixa de tecido rosa será colocada na frente do prédio da Ordem dos 96 



Advogados do Brasil (OAB), e outras ações no decorrer do mês serão 97 

realizadas. Finalizando a exposição de Márcia, a Presidente Inês de Paula, que 98 

chega a reunião, agradece sua presença. Próximo ponto de pauta 7 – 99 

Participação do CMDM em Evento no Centro da Juventude. No dia 22 de 100 

setembro de 2012, a partir das 14 horas, haverá no Centro da Juventude um 101 

Encontro com as Mães e/ou Responsáveis dos jovens que freqüentam o 102 

Centro da Juventude, assim a Coordenadora do Centro da Juventude – 103 

Rosangela Ferreira convida as conselheiras do CMDM para participarem da 104 

reunião objetivando a divulgação das ações realizadas pelo CMDM. Aproveita 105 

o ensejo e ressalta que acadêmicas do curso de Serviço Social da UNIPAN 106 

estarão apresentando o resultado da pesquisa para o Trabalho de Conclusão 107 

de Curso (TCC) que fizeram junto às mulheres do Conjunto Julieta Bueno. 108 

Frente ao convite a Presidente Inês de Paula informa que participará da 109 

reunião falando sobre o Conselho e também, sobre os Direitos da Mulher. 110 

Reforça o convite destacando que é um momento ímpar, pois são estratégias 111 

que podemos utilizar para enfrentamento de uma problemática muito séria em 112 

nosso país que é a violência contra a mulher. Neste momento iniciou-se uma 113 

discussão sobre a temática Direitos da Mulher, relacionando com o período de 114 

pleito eleitoral que estamos vivenciando no município. Surgiu desta forma, a 115 

idéia do CMDM convidar os candidatos a Prefeito, para uma reunião 116 

extraordinária do CMDM, com a finalidade dos mesmos apresentarem suas 117 

propostas de governo, no que se referem à garantia de atendimento continuado 118 

à mulher, principalmente àquelas com seus direitos violados. A proposição de 119 

data, horário e local, deliberou-se para o dia 24 de setembro de 2012, a partir 120 

das 18 horas, no Auditório da OAB – com confirmação antecipada. Passa-se 121 

para o Ponto de Paula 8 – Instituição da Biblioteca de Gênero. A 122 

Conselheira Susana Medeiros Dal Molin informa que conversou com a 123 

Secretária Municipal de Cultura e apresentou o Projeto da Biblioteca de 124 

Gênero, a mesma concordou com o projeto e se colocou a disposição para 125 

conversamos e definirmos a data para instituir o projeto. Próximos Pontos de 126 

Pauta. 9 – Comissão para avaliar a Cartilha Informativa do CMDM. 10 – 127 

Comissão para discutir sobre Lei do CMDM. Deliberou-se que seria uma 128 

única reunião de Comissão para tratar sobre os assuntos de pauta 129 

apresentados. A reunião fica marcada para o dia 17 de setembro às 16 horas 130 



na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO). 131 

Passa-se para o Ponto de Pauta9 – Apreciação e Deliberação para Reunião 132 

Ordinária de Outubro apresentação da Mulher Empresária com a 133 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC) e 134 

Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Cascavel (CODEVEL) - 135 

Susana Gasparovic Kasprzak. Em virtude de a Secretária estar licença, a 136 

mesma solicitou para que a apresentação da SEMDEC fosse transferida para a 137 

próxima reunião. Ponto de Pauta 11 – Assuntos Gerais: A Presidente Inês de 138 

Paula convida todas as Conselheiras para participarem do I Seminário sobre 139 

Acolhimento Institucional e Familiar para crianças e adolescentes, que será dia 140 

12 de setembro, a partir da 8:30 horas no Auditório da UNIPAR. Maria Lúcia – 141 

Vice-Presidente do CMDM aproveita o ensejo e convida as conselheiras para 142 

participarem da Oficina de Literatura que acontecerá no mês de setembro da 143 

Sala Verde do Serviço Social do Comércio (SESC). E assim, nada mais 144 

havendo a ser tratado eu Susana Medeiros Dal Molin 1ª Secretária do CMDM, 145 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 146 

Presidenta.  147 


