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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA N° 09 DE 12/11/2013 
 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e treze reuniram-se no 1 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, conselheiras e visitantes do 2 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), para tratar dos seguintes 3 

pontos de pauta. 1.  Abertura com a palavra da Presidenta do Conselho 4 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. 2. Apreciação e aprovação da 5 

Pauta. 3. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior. 4. 6 

Justificativa de faltas. 5. Posse de Conselheiras. 6. Apresentação da 7 

jornalista Mara Vitorino, Coordenadora do Projeto – Núcleo de Informação 8 

e Comunicação da Mulher – UNIOESTE. 7. Apreciação do Projeto 9 

Artesanato – Mundo do Trabalho sem estigmas do cárcere. 8. 10 

Apresentação do Encontro Regional das Mulheres Empreendedoras do 11 

Oeste do Paraná – EMATER e ADAMOP em Cascavel – Dia 22 de outubro 12 

de 2013. 9. Apoio ao Movimento de Economia Solidária. 10. Programa de 13 

Educação Previdenciária. 11. Ofício advindo da Professora Dra. Rosana 14 

Mirales – para entrega de dois exemplares do Livro “Violência de Gênero: 15 

dimensões da lesão corporal” – UNIOESTE. 12. Alteração de dia/horário e 16 

local das Reuniões do CMDM. 13. Assuntos Gerais: 13.1. Ofício nº 623/13 17 

– GMT advindo da Deputada Marla Tureck. 13.2. I Encontro de 18 

Surdocegueira. 13.3. 16 dias de Ativismo – Viver sem Violência – Direito 19 

das Mulheres. 13.4. Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social 20 

– SEASO – Jantar Dançante. Inicia-se a reunião com o ponto n° 1.  Abertura 21 

com a palavra da Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da 22 

Mulher – CMDM. A presidente Inês de Paula inicia a reunião agradecendo a 23 

presença de todas as conselheiras, bem como, a presença das visitantes 24 

pedindo a Deus que abençoe a reunião. Em seguida passa-se ao ponto de 25 

pauta nº 2. Apreciação e aprovação da Pauta. Inês coloca a pauta desta 26 

reunião em apreciação, a Conselheira Susana Medeiros Dal Molin – 27 

representante da Ordem dos Pastores de Cascavel – OPEVEL, a Conselheira 28 



e Presidenta Inês de Paula – representante da Secretaria Municipal de 29 

Assistência Social – SEASO e a Conselheira Valci Maria Mattos – 30 

representante do Sindicato dos Professores da Rede Estadual (APP), solicitam 31 

inclusão de pauta. Após inclusões realizadas, a Presidente Inês coloca a 32 

mesma em aprovação a qual é aprovada por unanimidade. Passa-se ao ponto 33 

de pauta nº 3. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior.  A 34 

Presidente coloca a ata em apreciação e a mesma é aprovada por 35 

unanimidade de votos. Passa-se o ponto n° 4. Justificativa de faltas. As 36 

Conselheiras Rosmeri Zimermann – representante da Secretaria Municipal de 37 

Assistência Social – SEASO, Kátia Lisméia Muller Mangabeira – representante 38 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, Luciane 39 

da Silva Souza – representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 40 

Econômico – SEMDEC e Elisabeth Frederico Mendoza – representante do 41 

Conselho Municipal dos Direitos do idoso – CMDI, justificaram suas ausências 42 

na Reunião Ordinária do Conselho, haja vista estarem envolvidas em outras 43 

atividades. Assim sendo, passa-se ao ponto n° 5. Posse de Conselheiras.  44 

Não houve posse de novas Conselheiras. Passa-se ao ponto de pauta nº 6. 45 

Apresentação da jornalista Mara Vitorino, Coordenadora do Projeto – 46 

Núcleo de Informação e Comunicação da Mulher – UNIOESTE. A 47 

Presidenta do Conselho, Senhora Inês de Paula, recebeu uma solicitação, via 48 

e-mail da Senhora Mara Vitorino, jornalista da Universidade Estadual do Oeste 49 

do Paraná – UNIOESTE para falar as conselheiras acerca de seu Projeto de 50 

Desenvolvimento dos Agentes Universitários (PDA) - UNIOESTE. Projeto 51 

Interligado à Pesquisa para Doutorado em Língua e Cultura, em Memória, 52 

Discurso e Imprensa Feminina, do Programa de Pós-Graduação em Língua e 53 

Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Assim, a Presidenta Inês de 54 

Paula passa a palavra a Senhora Mara Vitorino para expor seu Projeto. Mara 55 

inicia falando do objetivo do projeto, que é “Consolidar um Núcleo de 56 

Informação e Comunicação voltado à Mulher por meio de uma equipe tripartite 57 

composta pelos setores de Comunicação Social, Pro - Reitoria de Extensão e 58 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos para atender mulheres da região”. Em 59 

seguida apresenta os objetivos específicos, a saber: * levar informação sobre o 60 

ensino, a pesquisa, a extensão sobre questões relativas à mulher à 61 

comunidade interna e externa; * Publicar projetos de pesquisa, extensão e 62 



ações voltadas à mulher dentro e fora da Universidade; * Propiciar uma 63 

dinâmica de informação específica para atender as demandas da Secretaria de 64 

Políticas para a Mulher da Presidência da República; * Captar recursos junto ao 65 

Governo Federal para implantação de projetos e ações práticas, para socializar 66 

informação relativa aos direitos da mulher; * Socializar a informação e a 67 

comunicação como forma de promoção do desenvolvimento de projetos que 68 

visem a promoção da igualdade de gênero; * Levantar ações e parcerias que 69 

podem ser realizadas pela Universidade junto à Secretaria de Políticas da 70 

Mulher, governo estadual e prefeituras (elaboração de projetos para captar 71 

recursos junto a órgãos de fomento); * Socializar informação sobre direitos da 72 

mulher, cidadania e outros temas o junto à comunidade externa da UNIOESTE 73 

com ações de capazes de utilizá-las como meio de promoção do 74 

desenvolvimento humano e da qualidade de vida da mulher e * Promover o 75 

desenvolvimento e contribuir com ações efetivas junto aos governos estadual, 76 

municipal e federal e principalmente à Secretaria de Políticas para as Mulheres 77 

da Presidência da República  – SPM/PR. Posterior a sua apresentação, 78 

ocorreu um momento de debates, onde as conselheiras puderam expor suas 79 

dúvidas, bem como contribuíram com suas experiências. Assim, houve o 80 

encaminhamento para que o Conselho encaminhe um Ofício à Universidade 81 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, juntamente com cópia da Ata 82 

desta Reunião, para estabelecer uma parceria entre a Universidade e o 83 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, haja vista que a 84 

Universidade por meio do Núcleo de Informação e Comunicação da Mulher - 85 

PDA – UNIOESTE, possui meios de angariar recursos para a implantação de 86 

projetos e ações práticas, que objetivam socializar informações pertinentes aos 87 

direitos da mulher, bem como dar suporte técnico para elaboração de projetos, 88 

junto ao município e região. Posterior a fala, passa-se ao ponto de Pauta nº 7. 89 

Apreciação do Projeto Artesanato – Mundo do Trabalho sem estigmas do 90 

cárcere. A Presidenta do Conselho, a senhora Inês de Paula, ressalta que em 91 

Reunião Ordinária do Mês de Outubro, deliberou-se pelo encaminhamento de 92 

formar uma Comissão para estudar o Projeto Artesanato – Mundo do Trabalho 93 

sem estigmas do cárcere, bem como viabilizar ações de enfrentamento a 94 

violência da Mulher em situação de cárcere no município de Cascavel. No 95 

entanto, no mês de Outubro aconteceram diversas atividades alusivas ao 96 



Idoso, por ser o Dia 1º de Outubro o Dia Nacional/Internacional do Idoso, assim 97 

a Secretaria Executiva dos Conselhos – SECON ficou impossibilitada de 98 

realizar a Reunião de Comissão do CMDM. Mediante ao exposto, a Presidenta 99 

Inês de Paula, traz novamente o assunto para debate, objetivando definir 100 

data/horário/local para a Reunião de Comissão, a fim de tratar do assunto 101 

anteriormente apresentado. Deste modo, deliberou-se que a Comissão 102 

Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, para visita e 103 

acompanhamento na 15ª SDP de Cascavel - Ala Feminina, seja convocada 104 

para se encontrar na data de 26 de novembro de 2013, às 9 horas, na Sala de 105 

Reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, juntamente 106 

com as Senhoras Vera Lúcia Dick e Luiza Maria Oliveira Scardua autoras do 107 

Projeto Artesanato – Mundo do Trabalho sem estigmas do cárcere, para darem 108 

os devidos encaminhamentos. Passa-se ao ponto de pauta nº 8. 109 

Apresentação do III Encontro Regional das Mulheres Empreendedoras do 110 

Oeste do Paraná – EMATER e ADAMOP em Cascavel – Dia 22 de outubro 111 

de 2013. A Presidente Inês de Paula apresentou a plenária uma série de fotos 112 

do Encontro enfatizando a grandiosidade do Evento. Salienta que o III Encontro 113 

Regional de Mulheres Empreendedoras do Oeste do Paraná foi promovido pela 114 

Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná – ADAMOP, em 115 

parceira com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - 116 

EMATER, buscando apoiar ações de organização das mulheres artesãs. 117 

Destacou que, a partir das 8h30 diversas mulheres, pertencentes a clubes de 118 

mães, grupos de produção e participantes dos programas sociais de 52 119 

municípios do Oeste do Paraná mostraram seu trabalho artesanal em estandes 120 

devidamente organizados. Inês destaca também, que o Encontro superou 121 

todas as expectativas, pois reuniu em torno de 2,5 mulheres. Este ano realizou-122 

se diversos encontros microrregionais, nos quais as mulheres puderam 123 

participar de palestras, oficinas de artesanato e de comercialização de seus 124 

produtos. A intenção do projeto é incentivar os municípios a buscar a sua 125 

vocação, o seu estilo de artesanato e focar a produção, aliando dessa forma a 126 

tradição das famílias e a necessidade do mercado. Inês de Paula aproveita o 127 

ensejo e apresenta o ponto de pauta nº 9. Apoio ao Movimento de Economia 128 

Solidária. Defende junto a Plenária, o apoio do Conselho Municipal dos 129 

Direitos da Mulher junto às mulheres empreendedoras, principalmente aquelas 130 



ligadas ao Movimento de Economia Solidária, e reforça a importância do papel 131 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na defesa das mulheres. Informa 132 

que o Conselho atuou no III Encontro, na organização e distribuição das 133 

Cartilhas do Conselho aos municípios presentes no Encontro. Passa-se ao 134 

ponto de pauta nº 10. Programa de Educação Previdenciária. A Assistente 135 

Social do Conselho, Senhora Susana Medeiros Dal Molin, informa a Plenária 136 

que recebeu uma pasta com uma série de cartilhas advindas do Instituto 137 

Nacional de Seguridade Social – INSS. Salienta que o INSS está 138 

desenvolvendo o Programa de Educação Previdenciária (PEP) com a 139 

finalidade de ampliar a cobertura previdenciária por meio da inclusão e 140 

permanência dos trabalhadores brasileiros nos regimes de previdência. Além 141 

de desenvolver ações de informação e conscientização sobre direitos e 142 

deveres previdenciários, o Programa vai ao encontro da sociedade e a prepara 143 

para usufruir o que a previdência pública, enquanto Sistema de Proteção Social 144 

pode oferecer. Dentre as Cartilhas abordadas destaca-se uma construída em 145 

parceria com o Instituto Maria da Penha – Secretaria de Políticas para as 146 

Mulheres, denominada “Quanto custa o machismo”. Após a plenária visualizar 147 

a pasta com os materiais, houve a proposição de solicitar as pastas junto ao 148 

INSS, para serem distribuídas as Conselheiras do CMDM, bem como convidá-149 

los a participar em eventos promovidos pelo CMDM, no próximo ano/2014, 150 

para esclarecimentos. A proposição foi aprovada por unanimidade de votos. 151 

Passa-se ao ponto de pauta nº 11. Ofício advindo da Professora Dra. 152 

Rosana Mirales – para entrega de 2 exemplares do Livro “Violência de 153 

Gênero: dimensões da lesão corporal” – UNIOESTE. Ocorreram, no período 154 

de 23 a 25 de setembro de 2013, em âmbito regional, o V Simpósio Regional 155 

de Formação Profissional e XXI Semana Acadêmica De Serviço Social, com o 156 

tema: "As configurações da exploração do trabalhador no capitalismo 157 

contemporâneo". O evento teve como objetivo geral proporcionar debates 158 

sobre as condições de trabalho, as formas de exploração pelo trabalho e o 159 

exercício profissional do assistente social no contexto do capitalismo 160 

contemporâneo. Para isso, o evento contou com Conferência, Mesas 161 

Redondas, Sessões Temáticas de apresentação das comunicações inscritas, 162 

Minicursos, Exposição, Momentos Culturais e Divulgação e Lançamento de 163 

Livros. Dentre os livros lançados, destaca-se o Livro “Violência de Gênero: 164 



dimensões da lesão corporal” da Professora Dra. Rosana Mirales. A Vice-165 

Presidente Maria Lúcia Kleinhans Pereira – representante da APP Sindicato, 166 

participou do lançamento do Livro e recebeu dois exemplares para fazerem 167 

parte do acervo da Biblioteca do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 168 

CMDM. A presidente Inês de Paula propõe a plenária para o encaminhamento 169 

de um Ofício agradecendo pelos exemplares do Livro recebido. Passa-se ao 170 

ponto de pauta nº 12. Alteração de dia/horário e local das Reuniões do 171 

CMDM. A Presidenta do Conselho, Inês de Paula, propõe a Plenária à 172 

alteração do dia/horário e local das Reuniões Ordinária e Extraordinária do 173 

Conselho. Inês justifica a proposição, considerando que algumas conselheiras 174 

expuseram as dificuldades em participar das reuniões pela Segunda-Feira de 175 

manhã. Salientam que os serviços tendem a fazerem seus planejamentos 176 

semanais pela Segunda-Feira de manhã. Salientam também, que as reuniões 177 

descentralizadas dificultam à presença das conselheiras as reuniões, pois há 178 

lugares longínquos e de difícil acesso. Assim, a proposição da Presidente Inês 179 

de Paula é para que as Reuniões Ordinárias ocorram toda segunda Terça-180 

Feira de cada Mês, às 8h30 na Prefeitura Municipal de Cascavel. A proposição 181 

foi aprovada por unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta nº 13. Assuntos 182 

Gerais: 13.1. Ofício nº 623/13 – GMT advindo da Deputada Marla Tureck. A 183 

Assistente Social do Conselho, Susana Medeiros Dal Molin procede à leitura do 184 

Ofício nº 623/13 – GMT advindo da Deputada Marla Tureck. O teor do Ofício 185 

traz uma preposição da Deputada em criar o Programa Estadual de Segurança 186 

da Mulher, que consistirá na efetivação de um conjunto de políticas específicas, 187 

no âmbito da ação de polícia, da proteção às mulheres vitimadas, da 188 

responsabilização dos autores de violência contra a mulher, da prevenção da 189 

violência de gênero e da qualificação das informações sobre as formas de 190 

violência que atingem particularmente as mulheres. O documento solicita apoio 191 

ao Projeto da Deputada Estadual Marla Tureck, no que se refere a sua 192 

divulgação.  Após o assunto ser exposto, Plenária deliberou pelo 193 

encaminhamento de oficiar a Deputada Estadual Marla Tureck solicitando 194 

maiores informações do projeto de Lei, bem como sua cópia. Passa-se ao 195 

ponto de pauta nº 13.2. I Encontro de Surdocegueira. A Presidente Inês de 196 

Paula procede à leitura do Convite do Encontro Surdocegueira, advindo da 197 

Assessoria de Políticas Públicas e da Inclusão Social das Pessoas com 198 



Deficiência, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, por 199 

meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III 200 

e da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel – SEMED, que se 201 

realizará na data de 29 de novembro de 2013, no Auditório da Prefeitura de 202 

Cascavel/PR. Passa-se ao ponto de pauta nº 13.3. 16 dias de Ativismo – 203 

Viver sem Violência – Direito das Mulheres. As conselheiras Maria Lúcia 204 

Kleinhans Pereira e Valci Maria Mattos – representantes do Sindicato dos 205 

Professores da Rede Estadual (APP) apresentam a Plenária acerca da 206 

Campanha dos 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres – 207 

com o Slogan: “Uma vida sem violência é um direito das mulheres. 208 

Comprometa-se. Tome uma atitude. Exija seus direitos”. As conselheiras 209 

informam que a Campanha conquistou espaço na agenda brasileira com 210 

importantes ações de divulgação, mobilização e organização da campanha. 211 

Informam ainda, que este ano, o Brasil antecipou o início desta Campanha para 212 

o dia 20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra - pelo 213 

reconhecimento histórico da opressão e discriminação contra a população 214 

negra e, especialmente, as mulheres negras brasileiras que têm suas vidas 215 

marcadas pela opressão de gênero, raça e classe social. Informam também, 216 

que o município de Cascavel, através da APP Sindicato e Universidade do 217 

Oeste do Paraná – UNIOESTE estão organizando a Campanha a nível 218 

municipal e contam com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 219 

– CMDM. As conselheiras apresentaram que irá acontecer uma série de 220 

atividades, como por exemplo: panfletagem nos terminais rodoviários, 221 

divulgação na mídia, palestras, entre outras. Após as informações serem 222 

apresentadas a plenária se manifestou favorável ao apoio da Campanha. 223 

Passa-se ao ponto de pauta nº 13.4. Convite da Secretaria Municipal de 224 

Assistência Social – SEASO – Jantar Dançante. A Presidenta e Secretária 225 

Municipal de Assistência Social Inês de Paula, convida todas as conselheiras e 226 

suas famílias à participarem de um jantar promovido pela Secretaria Municipal 227 

de Assistência Social – SEASO para confraternização de fim de ano. O jantar 228 

será dia 11 de dezembro de 2013, às 20 horas, na Associação dos Servidores 229 

Públicos Municipais de Cascavel – ASSERVEL. E assim, nada mais havendo a 230 

ser tratado, eu Susana Medeiros Dal Molin – Assistente Social do Conselho 231 



Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, lavrei a presente ata, que após lida 232 

e aprovada, será por mim e pela presidenta assinada.  233 


