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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA N° 08 DE 08/10/2013 

 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e treze reuniram-se no Escritório 1 

Regional da Secretaria do Estado da Família e Desenvolvimento Social – 2 

ER/SEDS, conselheiras e visitantes do Conselho Municipal dos Direitos da 3 

Mulher (CMDM), para tratar dos seguintes pontos de pauta. 1.  Abertura com 4 

a palavra da Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 5 

CMDM. 2. Apreciação e aprovação da Pauta. 3. Apreciação e deliberação 6 

da ata da reunião anterior. 4. Justificativa de faltas. 5. Posse de 7 

Conselheiras. 6. Apresentação do Escritório Regional da Secretaria do 8 

Estado da Família e Desenvolvimento Social – ER/SEDS. 7. Exposição da 9 

Marcha Mundial das Mulheres (MMM). 8. Organização do Encontro 10 

Regional das Mulheres Empreendedoras do Oeste do Paraná – EMATER e 11 

ADAMOP em Cascavel – Dia 22 de outubro de 2013. 9. Apresentação da 12 

Professora Vera Lúcia Dick sobre os projetos relacionados às mulheres 13 

carcerárias da 15ª SDP. 10. Assuntos Gerais: 10.1. Ofício nº 14 

102/2013/CMDI - Programação do Mês do Idoso. 10.2. Convite do 15 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Inicia-se a reunião com 16 

o ponto n° 1.  Abertura com a palavra da Presidenta do Conselho Municipal 17 

dos Direitos da Mulher – CMDM. A presidente Inês de Paula inicia a reunião 18 

agradecendo a presença de todas as conselheiras, bem como, a presença das 19 

visitantes pedindo a Deus que abençoe a reunião. Ressalta que Cascavel é um 20 

município privilegiado, haja vista que possui um Conselho comprometido e 21 

atuante no que se refere à defesa de direitos das Mulheres. Em seguida passa-22 

se ao ponto de pauta nº 2. Apreciação e aprovação da Pauta. Inês coloca a 23 

pauta desta reunião em apreciação, a Conselheira Mariléia Sandra Renostro – 24 

representante da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, a Conselheira Edna 25 

Anita Lopes Soares – representante do Núcleo Regional de Educação, a 26 

Conselheira Rosangela Silva Ferreira – representante da Arquidiocese De 27 

Cascavel – Cáritas solicitam inclusão de pauta nos informes gerais. Após 28 



inclusões realizadas, a Presidente Inês coloca a mesma em aprovação, e  a 29 

mesma é aprovada por unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta nº 3. 30 

Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior.  A Presidente coloca a 31 

ata em apreciação, em seguida, a Conselheira Luiza Regina Fernandes – 32 

representante do Sindicato dos Professores de Cascavel – SIPROVEL, solicita 33 

que na linha n° 2 seja acrescentado a palavra “no”. Após correções realizadas, 34 

encerrada a discussão e a mesma e aprovada. Passa-se o ponto n° 4. 35 

Justificativa de faltas. A Psicóloga do Serviço de Acolhimento Institucional – 36 

Unidade Institucional para Mulheres em Situação de Violência – Abrigo de 37 

Mulheres Vanusa Covatti Mayuli Bitencourt Mizubuti, informa que a Conselheira 38 

Rosmeri Zimermann – representante da Secretaria Municipal de Assistência 39 

Social – SEASO irá se atrasar para a reunião. Assim sendo, passa-se ao ponto 40 

n° 5. Posse de Conselheiras.  A Senhora Isabel Cristina Carnaval Chitolina 41 

representante da Secretaria Municipal da Saúde – SESAU toma posse na 42 

condição de representante governamental. Passa-se ao ponto de pauta nº 6. 43 

Apresentação do Escritório Regional da Secretaria do Estado da Família e 44 

Desenvolvimento Social – ER/SEDS. A Conselheira Lizmari Vieira do Prado 45 

Fontana, representante do Escritório Regional da Secretaria do Estado da 46 

Família e Desenvolvimento Social – ER/SEDS inicia sua fala agradecendo a 47 

presença de todas as presentes. Ressalta o trabalho realizado pela Secretaria 48 

do Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, considerando que a 49 

mesma é responsável pela Política de Assistência Social no Estado do Paraná, 50 

tendo o objetivo de consolidar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 51 

em todo Estado, bem como visa promover também, ações para garantia de 52 

direitos da Criança e do Adolescente, haja vista que com o Governo de Beto 53 

Richa a Secretaria de Estado do Trabalho Emprego e Promoção Social – SETP 54 

e Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente – SECJ, foram unificadas 55 

na Secretaria do Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS. Com o 56 

término da apresentação a Presidente Inês agradece novamente à Lizmari, 57 

bem como a Conselheira Ione Belo – representante da Secretaria do Estado da 58 

Família e Desenvolvimento Social – SEDS, por terem cedido o espaço para a 59 

realização da reunião do CMDM. Lizmari fala que o local está de portas abertas 60 

para próximas reuniões. Passa-se ao ponto de pauta nº 7. Exposição da 61 

Marcha Mundial das Mulheres (MMM). A Vice-Presidenta do CMDM Maria 62 



Lúcia Kleinhans Pereira e Psicóloga do Serviço de Acolhimento Institucional – 63 

Unidade Institucional para Mulheres em Situação de Violência – Abrigo de 64 

Mulheres Vanusa Covatti Mayuli Bitencourt Mizubuti trazem para plenária as 65 

experiências da Marcha Mundial das Mulheres – MMM. A Marcha Mundial das 66 

Mulheres, segundo Mayuli é um movimento feminista internacional que surgiu 67 

no ano 2000 como uma grande mobilização que reuniu mulheres do mundo 68 

todo em uma campanha contra a pobreza e a violência. Atualmente, a MMM 69 

está organizada em mais de 150 países e territórios. Entre seus princípios 70 

estão à organização das mulheres urbanas e rurais a partir da base e as 71 

alianças com movimentos sociais. A Marcha defende a visão de que as 72 

mulheres são sujeitos ativos na luta pela transformação de suas vidas, e que 73 

essa transformação está vinculada à necessidade de superar o sistema 74 

capitalista patriarcal, racista, homofóbico e destruidor do meio ambiente. Assim, 75 

no dia 31 de agosto, 4 mil mulheres de 48 países ocuparam as ruas de São 76 

Paulo na Manifestação Feminismo em Marcha para Mudar o Mundo. O ato 77 

encerrou o 9º Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, iniciado 78 

no dia 25 de agosto. Nesta manifestação, a auto-organização das mulheres foi 79 

reafirmada como estratégia política e de ocupação do espaço público, com 80 

irreverência, solidariedade e uma mensagem clara de que para mudar a vida 81 

de todas as mulheres é fundamental derrotar o sistema capitalista, patriarcal, 82 

racista e lesbofóbico. Durante toda a semana, mulheres de 48 países estiveram 83 

reunidas no Memorial da América Latina debatendo questões relacionadas à 84 

luta das mulheres em todo o mundo, no 9º Encontro Internacional da Marcha 85 

Mundial das Mulheres. O evento terminou no sábado, 31/08, com uma grande 86 

manifestação, na Avenida Paulista culminando na Praça da República. Através 87 

de debates, oficinas, shows e intervenções urbanas, as mulheres de todas as 88 

idades e diferentes realidades puderam pensar o movimento, suas ações no 89 

mundo, as problemáticas que enfrenta e possibilidades de soluções. No 90 

sábado, as ativistas foram às ruas de São Paulo reafirmar a atualidade de sua 91 

luta internacionalmente. A manifestação teve como tema Feminismo em 92 

Marcha para Mudar o Mundo, mesmo nome recebido pelo documento final do 93 

Encontro, produzido como síntese dos debates da MMM do Brasil. Durante a 94 

fala, Mayuli e Maria Lúcia, apresentaram fotografias coletadas durante o 95 

Encontro. Com o término da apresentação passa-se ao ponto de pauta nº 96 

http://encontrommm.wordpress.com/2013/08/31/documento-final-do-9o-encontro-internacional-da-marcha-mundial-das-mulheres/
http://encontrommm.wordpress.com/2013/08/31/documento-final-do-9o-encontro-internacional-da-marcha-mundial-das-mulheres/


8.Organização do Encontro Regional das Mulheres Empreendedoras do 97 

Oeste do Paraná – EMATER e ADAMOP em Cascavel – Dia 22 de outubro 98 

de 2013. A Assistente Social do Conselho Susana Medeiros Dal Molin informa 99 

que na data de 22 de outubro de 2013, ocorrerá no município de Cascavel, 100 

o III Encontro Regional de Mulheres Empreendedoras do Oeste do Paraná. 101 

Ressalta que este Encontro é promovido pela Associação das Primeiras 102 

Damas do Oeste do Paraná – ADAMOP, em parceira com o EMATER, que 103 

busca apoiar ações de organização das artesãs, a gestão da atividade e a 104 

busca de um novo design para o artesanato dos municípios do Oeste do 105 

Paraná. A abrangência do encontro são mulheres que pertencem para os 106 

clubes de mães, grupos de produção e participantes dos Programas Sociais 107 

dos 51 municípios do Oeste do Paraná, envolvendo aproximadamente duas mil 108 

mulheres. Este ano já foram realizados sete encontros microrregionais, os 109 

quais as mulheres puderam participar de uma palestra sobre design, oficinas 110 

de artesanatos e comercialização de seus produtos. A intenção do projeto é 111 

incentivar os municípios a buscar a sua vocação, o seu estilo de artesanato e 112 

focar a produção, aliando dessa forma a tradição das famílias e a necessidade 113 

do mercado. A ADAMOP e EMATER, conta com as parcerias das Secretarias 114 

Municipais de Assistência Social e PROVOPAR Municipais que se organizaram 115 

para dar maior visibilidade aos produtos e ao trabalho que vem sendo 116 

realizado, popularizando assim cada vez mais o artesanato que hoje é 117 

reconhecido como “produtos sociais”. Informa ainda, que o Conselho Municipal 118 

dos Direitos da Mulher terá um Stander para divulgar o trabalho do Conselho 119 

ao municípios participantes, bem como distribuir as Cartilhas da Mulher, haja 120 

vista que foi autorizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – 121 

SEASO, a confecção de cinco mil unidades (5.000) da Cartilha “O que toda 122 

Mulher deve Saber”. A Presidente Inês considera ser um momento de extrema 123 

importância para o Conselho, pois são ocasiões oportunas para divulgar o 124 

trabalho do CMDM. Susana destaca que a Palestrante do Evento será a 125 

Presidente do Conselho da Mulher – Inês de Paula que estará apresentando o 126 

trabalho do Conselho bem como explanando a questão da violência contra a 127 

mulher. Após segue-se para o ponto de pauta n° 9. Apresentação da 128 

Professora Vera Lúcia Dick sobre os projetos relacionados às mulheres 129 

carcerárias da 15ª SDP. Inês apresenta a Professora Vera Lúcia Dick e a 130 



Psicóloga Luiza Maria Oliveira Scardua da Escola de Perdão e Reconciliação - 131 

Justiça Restaurativa, para apresentarem um Projeto de Trabalho junto as 132 

Mulheres da Cadeia Pública de Cascavel. Vera inicia apresentando algumas 133 

das principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres privadas de liberdade, 134 

constatada nas visitas realizadas na Cadeia Pública – 15ª SDP de Cascavel, 135 

como por exemplo: Falta de assistência médica e acesso à assistência de 136 

saúde mental; Problemas relacionados aos seus filhos – quem está cuidando 137 

das crianças, como ser mãe à distância; Risco de perder a guarda e questões 138 

relativas à gravidez e amamentação; Lei de Drogas e uso de drogas; 139 

Superlotação das unidades prisionais e Falta de acesso à justiça. Posterior a 140 

exposição de Vera, a psicóloga Luiza continua falando sobre a importância de 141 

um trabalho de qualidade junto às mulheres carcerárias, justificando a 142 

exposição do projeto. Frente ao exposto, a Presidente do Conselho Inês de 143 

Paula ressalta que esteve no dia 26 de julho de 2013, no Tribunal de Justiça 144 

em Curitiba, para a Solenidade de Assinatura do Pacto Nacional pelo 145 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e da solenidade do Termo de 146 

Adesão ao Programa Mulher: Viver sem Violência. O Pacto Nacional pelo 147 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres consiste num acordo federativo 148 

entre o governo federal, os governos dos estados e dos municípios brasileiros, 149 

para o planejamento de ações que visam à consolidação da Política Nacional 150 

de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, por meio da implementação 151 

de políticas públicas integradas em todo o território nacional, proporcionando 152 

assim às mulheres em situação de violência atendimento humanizado e 153 

qualificado nos serviços especializados. Neste evento, Inês aborda que 154 

discutiu-se sobre a questão da mulher carcerária, e que Cascavel há oitenta e 155 

duas mulheres em situação de cárcere, das quais trinta e três são condenadas, 156 

mas permanecem juntamente com as demais, em virtude de não haver 157 

presídios femininos na região. Frente ao exposto, deliberou-se pelo 158 

encaminhamento de formar uma Comissão para estudar o projeto apresentado, 159 

bem como viabilizar ações de enfrentamento a violência da Mulher em situação 160 

de cárcere no município de Cascavel. Passa-se ao último ponto de pauta n° 10. 161 

Assuntos Gerais: 10.1. Ofício nº 102/2013/CMDI - Programação do Mês do 162 

Idoso. Susana convida a todos para participar das atividades relacionadas ao 163 

Mês do Idoso e 10.2. Convite do Conselho Municipal de Assistência Social 164 



– CMAS. Susana convida todas as Conselheiras para participar do ato de 165 

Solenidade de Posse dos Membros do Conselho Municipal de Assistência 166 

Social – Gestão 2013/2015, que será realizado na data 10/10/2013, na Sala de 167 

Atos do 3º andar da Prefeitura de Cascavel. E assim, nada mais havendo a ser 168 

tratado, nós Susana Medeiros Dal Molin – Assistente Social do Conselho 169 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM e Letícia Guerreiro Ferro – estagiária 170 

do Curso de Serviço Social, lavramos a presente ata, que após lida e aprovada, 171 

será por nós e pela presidenta assinada.  172 


