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REUNIÃO ORDINÁRIA ATA N°06 DE 14.10.2015 

   

Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e quinze reuniram-se na sala de 1 

capacitação do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 2 

Cascavel, as conselheiras, conselheiros e visitantes do Conselho Municipal dos 3 

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

com a palavra da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 5 

– CMDM. 2. Apreciação e aprovação da pauta. 3. Apreciação e deliberação 6 

das atas da Reunião Ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2015 e 7 

da Reunião Extraordinária realizada no dia 16 de setembro de 2015.  4. 8 

Justificativa de Faltas. 5. Posse de conselheiras. 6. Apreciação e 9 

deliberação acerca da alteração da Lei nº 5.844, que “Dispõe sobre a 10 

Política Municipal dos Direitos da Mulher e institui o Conselho Municipal 11 

dos Direitos da Mulher, e dá outras providências.”: agendar reunião 12 

extraordinária. 7. III Conferência Intermunicipal de Políticas para 13 

Mulheres da Região Oeste do Paraná. 8. Nota Técnica nº24/2015, advinda 14 

do MEC: debate acerca da dimensão de gênero e orientação sexual nos 15 

planos de educação. 9. Apreciação e deliberações: encaminhamento de 16 

cartilhas para o evento de 24 de outubro na USF Navegantes: Dia de Saúde 17 

da Mulher; ação do Outubro Rosa. 10. Deliberações sobre o Dia Nacional 18 

de Luta Contra a Violência à Mulher (10/10): programação da ações. 11. 19 

Assuntos Gerais: a) Ofício Circular nº051/2015, da 10ª Regional de Saúde: 20 

IV Encontro Mulher de Atitude, b) Ofício nº1517/2015, da SEASO: 21 

inauguração do Centro Público de Economia Solidária, c) Ofício 22 

nº1603/2015, da SEASO: III Seminário Municipal de Sensibilização ao 23 

Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil e Audiência Pública do 24 

Plano de Ações Estratégicas do Peti, d) Sobra de camisetas da III 25 



Conferência Intermunicipal de Políticas Públicas para Mulheres da Região 26 

Oeste do Paraná: encaminhamentos. Inicia-se a 6ª Reunião Ordinária do 27 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM no ano de 2015, com a sua  28 

presidente, a senhora Inês de Paula, que agradece a presença de todos. Em seguida 29 

passa-se ao próximo ponto de pauta. 2. Apreciação e aprovação da Pauta. 30 

Coloca-se a pauta em apreciação e a mesma é aprovada por unanimidade de votos. 31 

Em seguida passa-se ao próximo ponto de pauta.  3. Apreciação e deliberação 32 

das atas da Reunião Ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2015 e 33 

da Reunião Extraordinária realizada no dia 16 de setembro de 2015. As atas 34 

da Reunião Ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2015, e da Reunião 35 

Extraordinária realizada no dia 16 de setembro de 2015 são colocadas em apreciação 36 

e as mesmas são aprovadas por unanimidade de votos. Próximo ponto de pauta. 4. 37 

Justificativa de Faltas.  A presidente Inês de Paula – presidente do CMDM informa 38 

à Plenária que recebeu via e-mail e telefone algumas justificativas de faltas, a saber: 39 

conselheira Marilene Toledo de Almeida, representante da Secretaria Municipal de 40 

Educação – SEMED, conselheira Leila Marta Martins Viana, representante da 41 

Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI, conselheiras Vanesa Paula e Katiane 42 

do Socorro Viel de Farias, representantes da Secretaria Municipal de Cultura – 43 

SEMUC, conselheira Regina Célia Paranhos, representante da 10ª Regional de Saúde 44 

de Cascavel, conselheira Joseane Bordignon Cassanelli, representante do NUCRESS e 45 

conselheira Suzana Perboni, representante da Ordem dos advogados do Brasil – 46 

OAB. Na sequência, passa-se ao próximo ponto de pauta. 5. Posse de 47 

conselheiras. A presidente Inês de Paula oficializa a posse da conselheira Edna 48 

Anita Lopes Soares, representante titular do Núcleo Regional de Educação – NRE. 49 

Prossegue-se ao ponto de pauta seguinte. 6. Apreciação e deliberação acerca da 50 

alteração da Lei nº 5.844, que “Dispõe sobre a Política Municipal dos 51 

Direitos da Mulher, institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e 52 

dá outras providências.”: agendar reunião extraordinária. A presidente do 53 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, Inês de Paula, propõe aos 54 

presentes que seja agendada uma reunião extraordinária para um trabalho revisão e 55 

alteração da Lei 5.844, que “Dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Mulher, 56 

institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e dá outras providências.” Inês 57 



de Paula sugeriu o dia 29 de outubro de 2015 e a sugestão foi aprovada por 58 

unanimidade. Desta forma, deliberou-se então que a reunião extraordinária para 59 

tratar deste assunto será no dia 29 de outubro de 2015, às 9h, na sala de 60 

capacitação do Departamento de Recursos Humanos. Passa-se ao próximo ponto de 61 

pauta. 7. III Conferência Intermunicipal de Políticas para Mulheres da 62 

Região Oeste do Paraná. Neste momento a presidente anuncia que foi organizada 63 

uma apresentação com algumas imagens da III Conferência Intermunicipal de 64 

Políticas para Mulheres da Região Oeste do Paraná como uma forma de homenagem 65 

a todos os organizadores e participantes, e que iria exibí-la aos presentes. Exibida a 66 

apresentação, Inês de Paula comenta que ficou satisfeita com o evento e que o 67 

mesmo marcou mais um passo na trajetória de avanços que Cascavel vem galgando 68 

no trabalho de defesa e ampliação das políticas que defendem os direitos das 69 

mulheres. A conselheira Rosângela Silva Ferreira, representante titular da 70 

Arquidiocese de Cascavel, elogiou a palestra da III Conferência Intermunicipal de 71 

Políticas para Mulheres da Região Oeste do Paraná ministrada por Inês de Paula que, 72 

considera ter vindo de encontro ao que as pessoas buscam nesses eventos, 73 

entretanto considera que foi dada muita ênfase para o processo político através das 74 

falas extremamente longas. Inês diz que procurou fazer o melhor em respeito aos 75 

participantes e convidados e, quanto à parte política, entende que a mesma 76 

apresenta-se intrínseca a esse tipo de evento, mas que tudo foi pensado para 77 

acontecer da melhor forma. Segue ao próximo ponto de pauta. 8. Nota Técnica 78 

nº24/2015, advinda do MEC: debate acerca da dimensão de gênero e 79 

orientação sexual nos planos de educação. Neste momento a presidente do 80 

Conselho Municipal dos direitos da Mulher – CMDM, Inês de Paula, apresenta o 81 

assunto da pauta e sugere fazer a leitura oral do mesmo a todos os presentes. 82 

Entretanto a Assistente Social do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e 83 

coordenadora da Secretaria Executiva dos Conselhos – SECON, Justa Alves dos Anjos 84 

Chesca, propõe à Ellen AB Vieira, Pedagoga do Conselho Municipal dos Direitos da 85 

Mulher – CMDM, que a mesma informasse resumidamente sobre o assunto de que 86 

trata a Nota Técnica nº24/2015 – MEC, uma vez que esta fez a leitura do 87 

documento. Ellen então informa que o assunto do texto que compõe a Nota Técnica 88 

nº 24/2015 – MEC fala sobre a importância dos conceitos de gênero e orientação 89 



sexual para as políticas educacionais e para o processo pedagógico enquanto 90 

conhecimento cientificamente produzido que não pode ser excluído do currículo. 91 

Segundo o texto da Nota Técnica nº24/2015 – MEC, escola não pode atuar 92 

preconceituosamente, nem tampouco vagamente; tem que ser objetiva e clara em 93 

suas orientações para o conhecimento acerca das questões de gênero e orientação 94 

sexual de maneira democrática, que reconheça, valorize e respeite as diferenças 95 

enfrentando e combatendo as violências geradas por qualquer tipo de desigualdade. 96 

A conselheira Sônia Maria Innocentti Justo, representante titular do Núcleo Regional 97 

de Educação – NRE complementa a fala de Ellen AB Vieira, dizendo que pelo fato de 98 

o processo de construção de práticas e representações de gênero e sexualidade 99 

ocorrer em diferentes espaços sociais, inclusive na escola, esta não pode negar o seu 100 

papel de informar, mas respeitando a diversidade de sentimentos, opiniões e 101 

histórico existente entre as pessoas. A escola participa ativamente da construção dos 102 

corpos e identidades dos sujeitos da educação e tem por objetivo intrínseco à sua 103 

existência „preparar o indivíduo para a sociedade‟. Sendo assim, sua prática quanto 104 

às questões de gênero e orientação sexual deve ser contrária a todo tipo de 105 

discriminação, preconceito ou omissão. O conselheiro Elder Ferrari, representante 106 

das Faculdades e Universidades com sede em Cascavel/PR, pronuncia-se enfatizando 107 

a importância acerca do trabalho de conscientização dos sujeitos sobre as questões 108 

de gênero e orientação sexual, nas graduações, ou seja, ainda em sua formação 109 

acadêmica, para que cheguem a seu ambiente de trabalho já munidos da devida 110 

bagagem técnica a respeito deste assunto, haja vista que impera em grande escala a 111 

falta de preparo nos profissionais da Educação em tratar de questões tão complexas, 112 

importantes, e necessárias de base científica para o combate ao preconceito e 113 

discriminação tão comuns nas práticas cotidianas dos mais diversos ambientes 114 

escolares e sociais. Elder propõe ao CMDM um estudo mais aprofundado desta ideia 115 

para o levantamento de propostas direcionadas ao preparo dos profissionais da 116 

Educação no Ensino Superior. A conselheira Rosângela Silva Ferreira, representante 117 

titular da Arquidiocese de Cascavel – Cáritas, complementa dizendo que a dificuldade 118 

está posta frente ao despreparo da população docente, e em geral, para lidar com 119 

isso; a Educação é influenciada pelo contexto social e pela família. A Assistente 120 

Social do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e coordenadora da 121 



Secretaria Executiva dos Conselhos – SECON, Justa Alves dos Anjos Chesca, em 122 

consonância com o tema “questões de gênero e orientação sexual” comunica ter 123 

ouvido em um determinado noticiário que a comissão especial que discute o Estatuto 124 

da Família na Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que define 125 

família como a união entre homem e mulher. 9. Apreciação e deliberações: 126 

encaminhamento de cartilhas para o evento de 24 de outubro na USF 127 

Navegantes: Dia de Saúde da Mulher; ação do Outubro Rosa. A presidente do 128 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, Inês de Paula, informa os 129 

conselheiros presentes a respeito da solicitação feita pela equipe da Unidade de 130 

Saúde da Família Navegantes de 100 exemplares da Cartilha Passaporte para 131 

Mulheres Cidadãs, Livres de Violência para o evento Dia da Saúde da Mulher, 132 

promovido pelo Movimento Outubro Rosa e programado para acontecer no dia 24 de 133 

outubro de 2015 na própria USF. Inês informa que foram encomendados 15.000 134 

exemplares à gráfica e que, assim que o pedido for entregue, os 100 exemplares 135 

serão encaminhados à USF Navegantes para o evento mencionado. A reunião 136 

prossegue ao próximo ponto de pauta. 10. Deliberações sobre o Dia Nacional 137 

de Luta Contra a Violência à Mulher (10/10): programação da ações.  Inês 138 

de Paula fala que diversas ações foram pensadas para o dia 10 de outubro, mas 139 

infelizmente, em decorrência do atraso da gráfica na entrega das cartilhas 140 

encomendadas não foi possível atender a demanda. Entretanto uma ação será 141 

realizada pela Biblioteca Pública de Cascavel. Em seguida, aos informes gerais: 11. 142 

Assuntos Gerais: a) Ofício Circular nº051/2015, da 10ª Regional de Saúde: 143 

IV Encontro Mulher de Atitude. Inês de Paula informa aos presentes acerca do 144 

encaminhamento via correio eletrônico do Ofício nº 051/2015 aos conselheiros do 145 

CMDM, um convite para o IV Encontro Mulher de Atitude, também uma ação do 146 

Outubro Rosa, realizado na FAG, no dia 02 de outubro de 2015, a partir das 08h30, 147 

nos períodos manhã e tarde. b) Ofício nº1517/2015, da SEASO: inauguração 148 

do Centro Público de Economia Solidária. Inês de Paula informa aos presentes 149 

acerca do encaminhamento via correio eletrônico do Ofício nº 01517/2015, um 150 

convite para a inauguração do Centro Público de Economia Solidária, que aconteceu 151 

no dia 29 de outubro de 2015, às 10h, na Rua Vinte e Cinco de Agosto, esquina com 152 

a Rua da Lapa, complexo Ciro Nardi (conforme convite que foi anexo). Inês informa 153 



também que em toda 2ª sexta-feira de cada mês acontecerá a feira da Economia 154 

Solidária, no Centro Público de Economia Solidária, com a variedade de produtos  155 

comumente oferecidos ao público em geral. c) Ofício nº1603/2015, da SEASO: 156 

III Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação 157 

do Trabalho Infantil e Audiência Pública do Plano de Ações Estratégicas do 158 

Peti. A presidente de CMDM informa aos presentes acerca do encaminhamento via 159 

correio eletrônico do Ofício nº 1603/2015 aos conselheiros presentes, um convite 160 

para o III Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do 161 

Trabalho Infantil e Audiência Pública do Plano de Ações Estratégicas do Peti, que 162 

acontecerá amanhã, dia 15 de outubro de 2015, no auditório da Universidade 163 

Paranaense – UNIPAR, das 08h às 17h30. d) Sobra de camisetas da III 164 

Conferência Intermunicipal de Políticas Públicas para Mulheres da Região 165 

Oeste do Paraná: encaminhamentos. A presidente do Conselho Municipal dos 166 

Direitos da Mulher, Inês de Paula, informa aos presentes que sobrabram 5 camisetas 167 

da III Conferência Intermunicipal de Políticas Públicas para Mulheres da Região 168 

Oeste do Paraná e solicita sugestões sobre qual encaminhamento dar às mesmas. A 169 

conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira, representante titular da APP Sindicato, e 170 

vice-presidente do CMDM, sugere que se faça um sorteio das camisetas sobrantes 171 

entre os conselheiros que estiverem presentes na próxima reunião ordinária do 172 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A plenária aprovou por unanimidade esta 173 

sugestão. E assim, nada mais havendo a ser tratado, eu Ellen AB Vieira – Pedagoga 174 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM lavrei a presente ata, que 175 

após lida e aprovada, será por mim e pela Presidente assinada.  176 


