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Aos dez dias de dezembro de dois mil e doze reuniram-se no Auditório da 1 

Prefeitura Municipal de Cascavel a comunidade organizada através de suas 2 

entidades para comemorar o Primeiro Ano de Instituição do Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Mulher (CMDM). A mestra de cerimônias da abertura ao 4 

evento, Janete Krack Magnagnagno, faz uma breve consideração sobre a 5 

instituição do Conselho Municipal e convida para fazer parte da mesa de honra 6 

às seguintes autoridades: Senhor Alisson Ramos da Luz, que no ato 7 

representa o prefeito municipal, Senhor Edgar Bueno. A Senhora Inês de 8 

Paula, Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e 9 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO), a Senhora Ione Belo, 10 

representando a Chefe da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 11 

Social (SEDS), Senhora Lizmari do Prado Fontana, o Senhor Jaime Mariano, 12 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), o Senhor 13 

Valdair Mauro Debus, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 14 

Criança e do Adolescente (CMDCA), a Senhora Maria Lucia Kleinhans Pereira, 15 

vice-presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), a 16 

Senhora Elizabeth Frederico Mendoza, Coordenadora do Centro de Referência 17 

Especializado de Assistência Social (CREAS III), a Senhora Rosmeri 18 

Zimermann, Coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional para 19 

mulheres em situação de violência – “Vanusa Covatti” e a Senhora Justa dos 20 

Anjos Chesca, Gerente da Divisão de Proteção Social Especial da SEASO. 21 

Neste ato os convidados representam todas as mulheres que trabalham direta 22 

e indiretamente com a efetivação dos Direitos das Mulheres. Após a formação 23 

da mesa de honra todos são convidados para a execução do Hino Nacional 24 

Brasileiro. Em seguida a Mestre de cerimônias faz um resgate da luta pelos 25 

direitos da mulher apontando algumas deficiências ou dificuldades a serem 26 

enfrentadas ainda no país e evidenciando o papel do Conselho Municipal nesta 27 

luta e conquista. Prosseguindo é convidada para fazer uso da palavra a 28 



Senhora Ione Belo, que cumprimenta a todos os presentes em nome da Sra. 29 

Lizmari e fala do papel do Conselho da Mulher e sua importância. Em seguida 30 

o Senhor Alisson faz uso da palavra, cumprimentando a todos os integrantes 31 

da mesa, elogia ao trabalho da Secretária Inês de Paula, bem como o foco 32 

deste trabalho e fala dos estudos realizados por ele em relação à questão de 33 

gênero. Considera que já avançamos muito, no entanto é preciso buscar 34 

sempre mais, que os homens ainda predominam no mercado de trabalho e de 35 

salários. Ressalta que os homens são maioria na política, embora a maioria 36 

das eleitoras são mulheres, assim enfatiza que falta a representação das 37 

mulheres na política e na câmara de vereadores. Enfoca o papel do CMDM 38 

neste processo de construção coletiva de identidade e oportunidades, onde as 39 

mulheres precisam avançar e conquistar o mundo cada vez mais para que 40 

tenhamos igualdade de gênero. Por fim, sugere como leitura o livro “O segundo 41 

sexo” de Simone de Beuvoir, uma escritora que é uma referência nesta área e 42 

diz que é uma leitura indispensável por quem se interessa pelo tema. Na 43 

sequência todos são convidados a assistir um vídeo que traz a história do 44 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e prosseguindo a Senhora Inês de 45 

Paula, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Secretária 46 

Municipal de Assistência Social (SEASO), faz uso da palavra que agradecendo 47 

a todos pela participação e apoio nas ações do conselho. Convida para que 48 

todos façam uma reflexão sobre as próximas ações e estratégias a serem 49 

estabelecidas. Ressalta o aniversário do Conselho da Mulher, e que hoje dia 10 50 

de dezembro, coincide com a data de promulgação da Lei Maria da Penha. 51 

Coloca que esta Lei surgiu frente às exigências da ONU no desenvolvimento 52 

da política de enfrentamento a violência contra a mulher e as demais políticas. 53 

Informa que fazem somente 80 anos que a mulher adquiriu o direito ao voto e 54 

que a presidenta Dilma declarou que ela própria não acreditava que iríamos 55 

conseguir avançar tanto. Destaca que nosso país, apesar de suas fragilidades, 56 

consegue trabalhar bem com as diferenças. Comenta sobre a Conferência 57 

Regional e as diversas ações do CMDM no ano de 2012. Em seguida passa-se 58 

a palavra para a Vice-Presidenta Maria Lucia que destaca que é preciso tomar 59 

consciência sobre as questões de gênero, que o mundo é aparentemente livre, 60 

mas não são as mulheres que assinam as leis que regem o mundo, que é 61 

preciso que o sistema educacional trabalhe estas questões. A Senhora Inês 62 



resgata nomes importantes no emponderamento e representatividade na 63 

política brasileira e da importância da participação dos homens neste apoio e 64 

conquista, fala que é preciso mudar a cultura, que a mulher precisa confiar 65 

mais nas mulheres, confiar mais em si mesma, que ela pode e têm capacidade 66 

de tomar decisões, que precisa realmente acreditar nisto e investir nisto 67 

buscando se preparar mais e participar casa vez mais. A Sra. Maria Lucia fala 68 

sobre a reserva de vagas na política, mas as mulheres precisam estudar o 69 

assunto e reavaliar o processo político.  Inês fala dos desafios políticos na 70 

educação, na saúde, na Assistência Social, e em todos os serviços e políticas, 71 

que precisamos de serviços especializados para atendimento as mulheres que 72 

sofrem agressão não tem espaço adequado para atendimento, fala da 73 

prevenção na área da saúde, das mudanças na legislação, da gravidez 74 

precoce. Maria Lucia informa que adolescentes não engravidam de outros 75 

adolescentes, mas sim por homens, e que o corpo da mulher não pode ser 76 

espaço de exploração do prazer. Ines confirma e informa acerca do tráfico e 77 

exploração de crianças e mulheres. Após a exposição é apresentado um vídeo 78 

da Rede de Desenvolvimento Humano – pelo fim da violência contra as 79 

Mulheres e na continuidade são feitas homenagens as mulheres presentes, 80 

com sorteio de brindes. Finalizando a Sra. Inês, presidente do Conselho e 81 

Secretária M. de Assistência Social encerra o evento desejando a todos um 82 

feliz natal e convocando mais uma vez as mulheres a se unirem e participarem 83 

ativamente no enfretamento da desigualdade de gênero. E assim, nada mais 84 

havendo a ser tratado eu Susana Medeiros Dal Molin 1ª Secretária do CMDM, lavrei a 85 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela Presidenta.  86 


