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Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze reuniram-se 1 

no Auditório 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. Apresentação das Ações do Conselho Municipal dos Direitos da 6 

Mulher – CMDM. 3. Palestra da Professora Mestre Janeslei de 7 

Albuquerque. O tema: “A história das lutas das mulheres na 8 

América Latina”. Inicia-se a 9ª Reunião Ordinária do Conselho 9 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM no ano de 2014, às 13h30, no 10 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, com a Presidente do 11 

Conselho a Senhora Maria Lúcia Kleinhans Pereira – Representante da 12 

APP Sindicato a qual agradece a presença de todos. Em seguida, Maria 13 

Lúcia expõe a Plenária sobre o envolvimento do CMDM na Campanha 14 

Internacional de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as 15 

mulheres. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra 16 

as mulheres foi criada em 1991, por 23 feministas de diferentes países, 17 

reunidas pelo centro de liderança global de mulheres, localizado nos 18 

EUA. Trata-se de uma mobilização educativa e de massa, que luta pela 19 

erradicação desse tipo de violência e pela garantia dos direitos humanos 20 

das mulheres. Atualmente, a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da 21 

violência contra as mulheres acontece em 159 países. 22 



Internacionalmente, ela começa no dia 25 de novembro (dia internacional 23 

da não-violência contra as mulheres) e termina no dia 10 de dezembro 24 

(dia internacional dos direitos humanos). No Brasil, os 16 dias de 25 

ativismo foram assumidos pelo movimento feminista brasileiro, 26 

sintonizado com a campanha internacional. Conquistou espaço na 27 

agenda brasileira. Em cascavel as atividades iniciaram no dia 25 de 28 

novembro com uma palestra na Faculdade Anhanguera, com a Delegada 29 

da Delegacia da Mulher, a Senhora Cyntia de Barros Albuquerque e se 30 

encerrará na data 10 de dezembro com as Mulheres Campesinas com a 31 

temática “A história das mulheres acampadas e assentadas – saúde, 32 

educação e autonomia econômica”. Hoje, temos o encerramento das 33 

atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM com a 34 

palestra da Professora Mestre Janeslei de Albuquerque, que trabalhará 35 

com a tema “A história das lutas das mulheres na América Latina”. 36 

Encerrando sua fala, Maria Lúcia convida a 1ª Secretária do CMDM 37 

Susana Medeiros Dal Molin – Representante da Ordem dos Pastores de 38 

Cascavel – OPEVEL, para apresentar as ações do Conselho. Assim, 39 

passa-se ao ponto de pauta 2. Apresentação das Ações do Conselho 40 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. Susana inicia a 41 

apresentação demonstrando às ações do Conselho Municipal dos 42 

Direitos da Mulher, desde sua instituição até a atualidade. Ressalta 43 

também, as ações de enfrentamento a violência contra a mulher, por 44 

meio dos Serviços das Políticas de Assistência Social, Saúde e 45 

Segurança Pública, sendo que atualmente o município de Cascavel 46 

conta com: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, 47 

Delegacia da Mulher, 1º Juizado Especial de Violência contra a mulher, 48 

4ª Vara Criminal, Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em 49 

Situação de Violência – Abrigo “Vanusa Covatti”, Centro de Referência 50 

Especializado de Assistência Social – CREAS III (que atua 51 

especificamente com mulheres em situação de violência e idosos), 52 

Serviços de Saúde Especializados no Atendimento à Mulher e 53 



organizações não-governamentais que trabalham na defesa e na 54 

promoção dos direitos da mulher. Destacou que o ano de 2013 foi marco 55 

para a Política da Mulher no município, bem como está sendo o ano de 56 

2014 haja vista os avanços alcançados, a saber: * Em Abril de 2013 57 

aprovou-se, por meio da Lei Municipal Nº 6.193/2013 a instituição do 58 

Centro de Referência de Atendimento Integral à Mulher, no Município de 59 

Cascavel. * Em Julho de 2013 o município de Cascavel assinou o Termo 60 

de Adesão ao Programa Mulher, Viver Sem Limites e Adesão ao Plano 61 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. * Em 62 

Dezembro de 2013 institui-se, o Decreto nº 11.622, que dispõe sobre 63 

criação de Setor na Secretaria Municipal de Assistência Social da 64 

Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres – CMPM, serviços 65 

que serão instituídos no decorrer do ano de 2014. * Em Abril de 2014 o 66 

Município de Cascavel foi contemplado como “Município Pólo” no 67 

Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, haja vista Cascavel 68 

apresentar os requisitos solicitados pelo Plano no Pacto Nacional pelo 69 

Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Cascavel, na qualidade 70 

de “Município Pólo” deve cumprir os objetivos pactuados no Termo de 71 

Adesão ao Programa Mulher, Viver Sem Limites e ao Plano Nacional de 72 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, entre os quais 73 

desenvolver um trabalho articulado com a Rede Municipal e Regional 74 

que trabalham com ações voltadas a defesa dos direitos da Mulher. 75 

Assim, Susana ressalta que na data de 20 de agosto de 2014, no 76 

Auditório da União Educacional de Cascavel – UNIVEL realizou-se o 1º 77 

Fórum Regional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher. Após a 78 

apresentação passa-se a palavra para Maria Lúcia, a qual convida a 79 

professora Janeslei de Albuquerque, para tratar do ponto de pauta 3. 80 

Palestra da Professora Mestre Janeslei de Albuquerque. O tema: “A 81 

história das lutas das mulheres na América Latina”. Maria Lucia 82 

destaca que Jasnelei de Albuquerque é Mestre, Professora e Sindicalista 83 

da APP Sindicato onde desenvolve um trabalho em prol dos direitos 84 



humanos das mulheres, crianças, jovens, negros entre outros, buscando 85 

a efetivação dos direitos sociais e civis. Ressalta que há muito que 86 

conhece Jasnelei e reconhece o empenho, compromisso e dedicação 87 

depreendida pela Professora pelas causas sociais. Após passa a palavra 88 

para Jasnelei que inicia sua fala destacando que tratar do fenômeno 89 

violência não é uma tarefa fácil, haja vista a complexidade dos casos. 90 

Que a violência não é algo atual, mas sempre existiu na sociedade, mas 91 

e especialmente com alguns grupos, dentre eles crianças, adolescentes, 92 

idosos, negros, índios e mulheres. Jasnelei salienta que desde a 93 

Antiguidade até o final do século XVII, a mulher era considerada 94 

imperfeita por natureza. O "modelo do sexo único", descrito 95 

minuciosamente por Thomas Laqueur e dominante até a Revolução 96 

Francesa, situava a mulher num degrau abaixo do homem na hierarquia 97 

social. Mulheres ou "homens invertidos", ontologicamente inexistentes, 98 

impotentes como as crianças ou escravos, iniciaram sua luta por 99 

reconhecimento paralelamente aos esforços dos conservadores para 100 

justificar sua exclusão dos primórdios da cidadania moderna ocidental, 101 

porque era politicamente necessário legitimar como natural o domínio do 102 

homem sobre a mulher. A construção do indivíduo racional pela teoria 103 

liberal pretendeu excluir a mulher da sociedade civil em formação, 104 

enfatizando a dicotomia entre os sexos e a separação entre as esferas – 105 

pública e privada. Em contrapartida, deu início ao discurso feminista da 106 

diferença, inaugurando uma história de resistências repleta de questões, 107 

ambivalências, tensões e desdobramentos. A luta inicial das mulheres 108 

pela igualdade de direitos nasce pela afirmação das diferenças dando 109 

início a uma ambivalência (igualdade versus diferença) que acompanha 110 

toda a trajetória do(s) feminismo(s) e fundamenta a idéia de identidade 111 

do sujeito feminino. O direito de votar foi uma das primeiras 112 

reivindicações das feministas denominadas sufragistas que, embora 113 

excluídas da esfera pública sob domínio masculino, buscavam participar 114 

desta por meio do voto. Alegavam, principalmente, que na condição de 115 



mães e educadoras daqueles que integravam as arenas decisórias 116 

teriam, portanto, o direito de votar. Janeslei desta que as mulheres 117 

possuem os mesmos direitos que os homens. Isso abrange o direito de 118 

ter bens e formação escolar, de trabalhar em qualquer atividade de sua 119 

escolha, de votar e de serem eleitas para presidente ou primeira-ministra 120 

de seu país. E o direito sobre seu corpo e de expor seus pensamentos e 121 

ideias. Mas nem todos os países respeitam isso. Esses direitos foram 122 

conquistados pelas mulheres ao longo de séculos. Não foi uma conquista 123 

fácil e encontram barreiras até hoje, entretanto não devemos deixar de 124 

lutar e acreditar que são possíveis as mudanças. Com término da 125 

palestra, Maria Lúcia agradece Jasnelei pela belíssima palestra e 126 

convida a Delegada da Delegacia da Mulher a Senhora Cyntia de Barros 127 

Albuquerque, a qual assumiu recentemente a Delegacia da Mulher em 128 

Cascavel para proferir algumas palavras. Cyntia se apresentou e se 129 

colocou a disposição de todos, destacando ser um desafio em sua vida a 130 

direção da Delegacia, mas que recebe com alegria, considerando ser um 131 

trabalho que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Após sua fala, 132 

Susana solicita a palavra para fazer a entrega de alguns presentes, 133 

artesanatos confeccionados por mulheres atendidas nos serviços 134 

socioassistenciais de município, para a Presidenta do CMDM Maria 135 

Lúcia, a Delegada Cyntia e a Palestrante Janeslei. Todas agradeceram e 136 

assim, nada mais havendo a ser tratado, eu Susana Medeiros Dal Molin 137 

– Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM 138 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será por mim e pela 139 

Presidente assinada.  140 


