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 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CASCAVEL 

 
 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher                                                                                      
Lei Municipal nº 6.604 de 16 de maio de 2016                                                                                   

Rua Paraná, 5000 – Centro Cascavel/PR                                                                                  

(45)3321-2023/2075 

 
 

       ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM - 14/09/2016 
 

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis,                   1 

reuniram-se na sala de reuniões da Associação dos Municípios do Oeste                  2 

do Paraná – AMOP, de Cascavel/PR, conselheiras/os do Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Mulher (CMDM), para tratar dos seguintes pontos de pauta:                         4 

1. Abertura com a palavra da presidente. 2. Apreciação da pauta.                5 

3. Apreciação e deliberação a Ata da última Reunião Ordinária                      6 

do CMDM (13/07/2016). 4. Justificativa de faltas. 5. Deliberação                    7 

de data para Reunião Extraordinária: Eleição da Mesa Diretiva                          8 

o CMDM e Composição de Comissões. 6. Termos de Posse. 7. Equipe 9 

técnica do CEDIP: apresentação do Projeto Quebra-Tabu. 8. Equipe 10 

técnica da SESAU: apresentação do Núcleo de Prevenção de Violência. 11 

9. Deliberações alusivas ao mês de outubro: Movimento Cascavel Rosa 12 

– ações, sugestões e troca de ideias. 10. INFORMES GERAIS.  a) Ofício 13 
Circular nº10/2016: informando que a senhora Lizmari Vieira do Prado 14 
Fontana é a chefe do Escritório Regional de Cascavel – Secretaria Estado                    15 
e Desenvolvimento Social. b) Ofício Circular SEASO nº05/2016: informa sobre 16 
o atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência                                                                                                         17 
Social – CREAS IV. c) Ofício Circular SEASO nº06/2016: informa sobre                          18 
a alteração do horário de atendimento no Centro                                                         19 
de Referência Especializado de  Assistência Social – CREAS III. d) Ofício 20 
Gabinete nº823/2016: Apreciação e Deliberação – LDO 2017: convite para 21 
assistir às reuniões realizadas nos dias 26, 29 e 31/08/2016 nos Auditórios              22 
do SENAC e da Prefeitura, enviado às conselheiras e conselheiros via e-mail 23 
CMDM no dia 18/08/2016. e) Ofício nº 885/2016: 1º Boletim da Vigilância 24 
Socioassistencial de Cascavel: informativo eletrônico voltado para técnicos, 25 
gestores e conselheiros  da Política de Assistência Social com o objetivo                   26 
de disseminar as produções  Vigilância  Socioassistencial  do  Município                    27 

de  Cascavel/PR. 1. Abertura com a palavra da presidente. A reunião                             28 

é iniciada pela conselheira Inês de Paula, representante titular da OAB                     29 

e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM,                   30 

que cumprimenta as conselheiras e conselheiro presentes, manifesta                       31 

sua satisfação por ver ali todas/os presentes. Faz uma breve homenagem                  32 

à Vanusa Covatti, e posteriormente propõe que todos os presentes façam 33 

sua apresentação pessoal para que se conheçam. 2. Apreciação                            34 

e aprovação da pauta. A conselheira Inês de Paula informa uma inclusão 35 

de pauta para o ponto de nº 3 onde a mesma passa                                                 36 

a organizar-se da seguinte forma: 1. Abertura com a palavra                                  37 

da presidente. 2. Apreciação da pauta. 3. Apreciação e deliberação                             38 

da Ata da última Reunião Ordinária do CMDM (13/07/2016)                               39 
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e da 1ªReunião Extraordinária (27/07/2016). Justificativa de faltas.                     40 

5. Termos de Posse. 6. Deliberação de data para Reunião 41 

Extraordinária: Eleição da Mesa Diretiva do CMDM e Composição                        42 

de Comissões. 7. Equipe técnica do CEDIP: apresentação do Projeto 43 

Quebra-Tabu. 8. Equipe técnica da SESAU: apresentação do Núcleo                     44 

de Prevenção de Violência. 9. Deliberações alusivas ao mês de outubro: 45 

Movimento Cascavel Rosa – ações, sugestões e troca de ideias.                         46 

10. INFORMES GERAIS. a) Ofício Circular nº10/2016: informando                        47 
que a senhora Lizmari Vieira do Prado Fontana é a chefe do Escritório 48 
Regional de Cascavel – Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social.                   49 
b) Ofício Circular SEASO nº05/2016: informa sobre o atendimento do Centro 50 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS IV. c) Ofício 51 
Circular SEASO nº06/2016: informa sobre a alteração do horário                                52 
de atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 53 
CREAS III. d) Ofício Gabinete nº823/2016: Apreciação e Deliberação –                     54 
LDO 2017: convite para assistir às reuniões realizadas                                              55 
nos dias 26, 29 e 31/08/2016 os Auditórios do SENAC e da Prefeitura, 56 
enviado às conselheira e conselheiros via e-mail CMDM no dia 18/08/2016.  57 
e) Ofício nº 885/2016: 1º Boletim da Vigilância Socioassistencial de Cascavel: 58 
informativo eletrônico voltado para técnicos, gestores e conselheiros                        59 
da Política de Assistência Social com o objetivo de disseminar as produções 60 
da Vigilância  Socioassistencial  do  Município  de  Cascavel/PR. Na sequência 61 
Inês de Paula explica às/os conselheiras/os que  no momento da apreciação                       62 
da pauta é o momento quer elas/es têm para incluir algum assunto, se necessário 63 
for, e coloca a pauta para apreciação. Ninguém nada tendo a acrescentar, a mesma                                                                                                                                                                                                         64 
é aprovada por unanimidade de votos. Seguimos ao próximo ponto de pauta.                   65 

3. Apreciação e deliberação da Ata da última Reunião Ordinária                                          66 

do CMDM (13/07/2016) e da 1ªReunião Extraordinária (27/07/2016). 67 

Neste momento é comunicado aos presentes sobre as duas Atas                          68 

que lhes foram encaminhadas via e-mail para que eles as lessem                                69 

e apreciassem; da 6ª Reunião Ordinária do CMDM realizada em 13/07/2016  70 

e da 1ª Reunião Extraordinária realizada em 27/07/2016. Nada havendo                             71 

a acrescentar em ambas, as Atas são aprovadas por unanimidade de      72 

votos. Ao próximo ponto de pauta. 4. Justificativa de faltas. Neste 73 

momento a presidente do CMDM. Neste momento Inês de Paula passa                             74 

a comunicar as justificativas de falta, a saber: as representantes titular                                                                                                                                                                                                                                                                                                        75 

e suplente da Delegacia da Mulher, conselheiras Raisa de Vargas Scariot                    76 

e Andreia C. Surmani de Souza, conselheira Ângela Maria Chavaren, 77 

representante suplente da Secretaria Municipal de Saúde, conselheira 78 

Vanesa Paula de Moraes, representante titular da Secretaria Municipal                     79 

de Cultura, conselheira Tailene Andressa Bremm, representante titular                      80 

da Secretaria Municipal de Administração, conselheiras Denise Rauber                            81 

de Souza e Elaine Pereira Melere, representantes titular e suplente da Polícia 82 
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Militar, conselheiras Josiani Maria Vendrame e Fabiana Baldi, representantes 83 

titular e suplente do SIPROVEL e conselheira Jussara Henn, representante 84 

titular do Conselho Regional de Psicologia e conselheira Maria Salete 85 

Gonçalves, representante suplente da Associação dos Jornalistas                             86 

de Cascavel. Seguimos ao próximo ponto de pauta. Neste momento                                                                                                  87 

a conselheira Susana Medeiros Dal Molin, representante suplente                                                                                     88 

da Ordem dos Pastores Evangélicos de Cascavel – OPEVEL, propõe                                                                                                                     89 

uma inversão para os pontos de pauta 5 e 6 Desta forma a organização                                                                                                                     90 

dos pontos de pauta passa então a se dispor da seguinte maneira:                              91 

1. Abertura com a palavra da presidente. 2. Apreciação da pauta.                      92 

3. Apreciação e deliberação da Ata da última Reunião Ordinária do CMDM 93 

(13/07/2016) e da 1ªReunião Extraordinária (27/07/2016). 4. Justificativa                      94 

de faltas. 5. Termos de Posse. 6. Deliberação de data para Reunião 95 

Extraordinária: Eleição da Mesa Diretiva do CMDM e Composição                            96 

de Comissões. 7. Equipe técnica do CEDIP: apresentação do Projeto         97 

Quebra-Tabu. 8. Equipe técnica da SESAU: apresentação do Núcleo                             98 

de Prevenção de Violência. 9. Deliberações alusivas ao mês de outubro  99 

vimento Cascavel Rosa – ações, sugestões e troca de ideias. 10. INFORMES 100 

GERAIS. a) Ofício Circular nº10/2016: informando que a senhora Lizmari Vieira               101 
do Prado Fontana é a chefe do Escritório Regional de Cascavel – Secretaria                     102 
de Estado e Desenvolvimento Social. b) Ofício Circular SEASO nº05/2016: informa 103 
sobre o atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 104 
CREAS IV. c) Ofício Circular SEASO nº06/2016: informa sobre a alteração do horário 105 
de atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 106 
CREAS III. d) Ofício Gabinete nº823/2016: Apreciação e Deliberação – LDO 2017: 107 
convite para assistir às reuniões realizadas nos dias 26, 29 e 31/08/2016                           108 
os Auditórios do SENAC e da Prefeitura, enviado às conselheira e conselheiros                 109 
via e-mail CMDM no dia 18/08/2016. e) Ofício nº 885/2016: 1º Boletim                           110 
da Vigilância Socioassistencial de Cascavel: informativo eletrônico voltado                    111 
para técnicos, gestores e conselheiros da Política de Assistência Social                              112 
com o objetivo de disseminar as produções da Vigilância Socioassistencial                             113 

do  Município  de  Cascavel/PR. Seguimos ao próximo ponto de pauta. 5. Termos 114 

de Posse. Nesta Reunião Ordinária do CMDM tomam posse a conselheira 115 

Yana Mayra Andriola Tchaicka, representante titular da 10ª Regional                       116 

de Saúde, a conselheira Jane Prestes Dalagnol, representante titular                                                                                                                                                                                                                                      117 

da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, a conselheira Terezinha 118 

Barron, representante titular do Instituto Paranaense de Assistência Técnica 119 

e Extensão Rural, a conselheira Viviane Débora da Silva, representante 120 

suplente da Secretaria Municipal de Saúde, a conselheira Katiane                           121 

do Socorro Viel de Farias, representante suplente da Secretaria Municipal            122 

de Cultura, a conselheira Juliet Cristina Manfrin, representante titular                            123 

da Associação dos Jornalistas de Cascavel, a conselheira Salete Gerardi                                                                                                                                                                                                                                                 124 

de Lima Chrun, representante titular do Centro de Convivência Nair 125 
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Venturin Gurgacz, a conselheira Regina Kurmann, representante titular                     126 

do Movimento das Mulheres Negras de Cascavel a conselheira Silvana 127 

Rodrigues da Fonseca, representante suplente do Movimento das Mulheres 128 

Negras de Cascavel, a conselheira Maria Lourdes Menon Schran, 129 

representante titular da Pastoral da Criança, a conselheira Dione Maria 130 

Fogaça dos Santos Barth, representante suplente da APP Sindicato,                         131 

a conselheira Lucimara S. Barbosa Nazário, representante suplente                         132 

do Movimento de Economia Solidária, a conselheira Maureen C. Jochims 133 

d’Ávila, representante titular da Associação de Senhoras de Rotarianas,                     134 

a conselheira Nídia Iara Lehmkuhl, representante suplente da Associação         135 

de Senhoras de Rotarianas, a conselheira Joseana Bordignon Cassaneli, 136 

representante suplente do Núcleo Regional de Serviço Social                                    137 

e a conselheira Susana Medeiros Dal Molin, representante suplente                        138 

da Ordem dos Pastores Evangélicos de Cascavel. Continuando a reunião, 139 

seguimos ao próximo ponto de pauta. 6. Deliberação de data para 140 

Reunião Extraordinária: Eleição da Mesa Diretiva do CMDM                               141 

e Composição de Comissões. Neste momento a presidente do CMDM,    142 

Inês de Paula anuncia o próximo assunto e pergunta à Ellen                        143 

se ela tem alguma sugestão de data. A técnica do CMDM informa que não 144 

tem uma sugestão, mas que trouxe calendário e as agendas da SEASO 145 

impressas para que a Mesa Diretiva junto aos Conselheiros presentes 146 

decidam juntos pela data. Na sequência a própria Inês de Paula sugere                                                                                                        147 

que seja depois das eleições, pois considera ser mais imparcial. Coloca                             148 

sua sugestão em apreciação e sua sugestão é aprovada por unanimidade. 149 

Inês de Paula apresenta uma proposição advinda de algumas conselheiras 150 

do CMDM para a alteração do dia da semana em são realizadas as Reuniões 151 

Ordinárias deste Conselho. Após algumas sugestões feitas                          152 

por algumas conselheiras presentes, a conselheira Maria Lúcia Kleinhans, 153 

vice-presidente do CMDM sugere que essa alteração aconteça no ano de 154 

2017. A conselheira Susana Medeiros Dal Molin, concorda com a conselheira 155 

Maria Lúcia Kleinhans Pereira, e sugere que a atual Mesa Diretiva também 156 

permaneça até o final do ano de 2016 para então na primeira reunião do 157 

ano de 2017 ser trazida esta questão em pauta, tanto quanto a questão 158 

referente ao dia da semana e horário em que serão realizadas as Reuniões 159 

Ordinárias do CMDM/2017. As sugestões são colocadas em apreciação para 160 

a Plenária do CMDM e todas são aprovadas por unanimidade de votos. 161 

Seguimos ao próximo ponto de pauta. 7. Equipe técnica do CEDIP: 162 

apresentação do Projeto Quebra-Tabu.  Neste momento a conselheira e 163 

presidente do CMDM, Inês de Paula, anuncia o assunto do próximo ponto 164 

de pauta  e apresenta a servidora Josana Aparecida Dranka Horvath, 165 

enfermeira e coordenadora do Centro Especializado de Doenças Infecto 166 

Parasitárias, que fará a fala sobre o Projeto Quebra Tabu. Josana inicia sua 167 
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fala apresentando o CEDIP enquanto um Centro Especializado                       168 

de Doenças Infecto Parasitárias da Secretaria Municipal de Saúde                         169 

do Município de Cascavel, que funciona há treze anos em frente ao Fórum, 170 

e atende os ambulatórios de doenças sexualmente trasnsmissíveis do 171 

Município e os ambulatórios de doenças infecto parasitárias HIV Aids, 172 

Hepatites Virais de Cascavel e Regional de Saúde. Além disso, o CEDIP 173 

realiza também uma trabalho de prevenção através do centro de testagem 174 

e aconselhamento – CTA, onde as pessoas podem voluntariamente procurar 175 

para fazer suas testagens de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, sem ter que passar 176 

por consulta médica. Lá as pessoas recebem uma orientação e realizam                177 

a testagem, que pode ser o teste rápido ou o teste coletado. O resultado       178 

do teste rápido fica pronto dentro de aproximadamente uma hora após                   179 

sua realização, e lá mesmo é dado o encaminhamento de acordo                     180 

com a necessidade identificada a partir do resultado do teste realizado.           181 

O CEDIP atende também a casos de Violência Sexual no que tange                               182 

à profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Sobre o Projeto 183 

Quebra Tabu, Josana informa às/aos conselheiras/os presentes que                       184 

o mesmo está com o CEDIP desde 2014, que surgiu a partir de diversas 185 

atividades que foram realizadas com as escolas desde que o Programa DST 186 

e Aids existe. A proposta pedagógica do Projeto Quebra Tabu, Programa                          187 

de Educação Sexual para o Ensino Fundamental, do Instituto KAPLAN,                      188 

é trabalhar a Educação Sexual dos jovens de dez a catorze, onze a quinze 189 

anos, através da discussão de situações e jogos lúdicos. A servidora 190 

explicou que com o material oferecido pelo Instituto KAPLAN, em cada uma 191 

das etapas do Ensino Fundamental, existem várias possibilidades                          192 

de Oficinas para trabalhar com os jovens. Ela falou e fez breve 193 

demonstração do instrumento pedagógico Jogo do Corpo e Valores                    194 

em Jogo, que é potencialmente voltado a situações que podem colaborar 195 

para colocar a menina, a jovem em situações de vulnerabilidade.                   196 

Na sequência prosseguimos ao próximo ponto de pauta. 8. Equipe técnica 197 

da SESAU: apresentação do Núcleo de Prevenção de Violência.                 198 

A Presidente do CMDM, Inês de Paula, convida a servidora Marly Ungareti 199 

para apresentar-se e iniciar sua fala. Marly inicia apresentando-se enquanto 200 

Assistente Social lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e esclarece                               201 

aos presentes que não trouxe uma apresentação sobre o assunto                           202 

a ser tratado porque a proposição inicial para a pauta desta Reunião 203 

Ordinária do CMDM era uma outra, era ampliar a discussão a cerca                          204 

do atendimento das mulheres vítimas de violência na Delegacia                                   205 

de Mulheres de Cascavel. Entretanto, mediante a impossibilidade                                                          206 

do comparecimento da dra. Raisa de Vargas Scariot, delegada da Delegacia 207 

da Mulher de Cascavel aqui, hoje, a Mesa Diretiva me convidou para falar 208 

um pouco sobre o Núcleo de Prevenção de Violência. A servidora informa 209 
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que o Núcleo de Prevenção de Violência foi implantado por meio do Termo 210 

de adesão Municipal à Resolução SESA nº790/2014, e é constituído  por um 211 

trabalho basicamente Inter setorial que é composto por Serviços                      212 

das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Educação e Saúde,                      213 

e de vários outros órgãos do nosso Município, que contribuem para                      214 

um trabalho que pensa em ações de prevenção às diversas formas                                    215 

que a violência pode se manifestar. Seguimos ao próximo ponto de pauta. 216 

9. Deliberações alusivas ao mês de outubro: Movimento Cascavel Rosa 217 

– ações, sugestões e troca de ideias. Inês de Paula convida a conselheira 218 

Regina Trivelatto, representante titular do Movimento Cascavel Rosa, para 219 

fazer a fala da vez. Regina inicia informando que, como a grande maioria 220 

das pessoas sabe, o Movimento Cascavel Rosa tem quatro                                     221 

anos de existência, e trabalha com a prevenção do Câncer de Mama.                                                                                                                           222 

Agora o Movimento está trabalhando também com a prevenção de diversos 223 

tipos de Câncer nos homens, para quem não conhece esse novo 224 

movimento é o Agosto Azul, que aconteceu recentemente. O trabalho                      225 

é organizado em palestras nas empresas e através da distribuição                         226 

de panfletos. Sua subsistência se dá a partir de alguns patrocínios firmados, 227 

e da renda de alguns itens personalizados (camisetas, garrafinhas de água, 228 

sombrinhas, bonés, etc) que são confeccionados para a venda.                                     229 

A conselheira Regina Trivelatto, representante titular do Movimento 230 

Cascavel rosa no CMDM, comunica que o Movimento Cascavel Rosa já está 231 

se reunindo para discutir as ações referentes ao mês de outubro/2016                     232 

e convida, a quem se interessar, para participar de uma delas,                            233 

a fim de conhecer um pouco mais do trabalho que desenvolvem.                 234 

Ela esclarece que sugestões são muito bem vindas, haja vista demanda 235 

existente, e reforça o convite aos presentes para que participem.                     236 

A conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun, representante titular                         237 

das Instituições de Atendimento a Pessoas Idosas – Centro de Convivência 238 

Nair Gurgacz / FAG, faz uma intervenção, perguntando à Regina                             239 

se o Movimento Cascavel Rosa faz parceria com as Universidades                         240 

de Cascavel que tem os cursos de Medicina e Enfermagem para                           241 

os acadêmicos acompanharem o trabalho e desenvolverem as ações junto   242 

à equipe do Movimento Cascavel Rosa. A conselheira Regina Trivelatto 243 

recebe muito bem a ideia e informa que a levará esta proposição                           244 

à coordenação do movimento. Neste momento a conselheira Inês de Paula, 245 

comunica que existe o agendamento de uma reunião com a UOPECCAN,                    246 

e sugere que se organize um grupo de quatro conselheiras do CMDM; duas 247 

governamentais e duas não governamentais, para comparecer juntamente 248 

com a conselheira Regina Trivelatto e tratar de assuntos pertinentes                           249 

ao do item 9 desta pauta, e se dispõe para ir, ela e a conselheira Susana 250 

Medeiros Dal Molin. A conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira sugere, 251 
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para completar o grupo de conselheiras, as conselheiras Salete Gerardi                   252 

de Lima Chrun, representante titular das Instituições de Atendimento                253 

a Pessoa Idosas e a conselheira Viviane Débora da Silva, representante 254 

suplente da Secretaria Municipal de Saúde para acompanharem                            255 

as conselheiras Susana Medeiros Dal Molin e Inês de Paula, e Regina 256 

Trivelatto, representante titular do Movimento Cascavel Rosa. Na sequência 257 

passamos aos Informes Gerais. a) Ofício Circular nº10/2016: informando                                  258 
que a senhora Lizmari Vieira do Prado Fontana é a  chefe do Escritório Regional           259 
de Cascavel – Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social.  b) Ofício Circular 260 
SEASO nº05/2016: informa sobre o atendimento do Centro de Referência 261 
Especializado de Assistência Social – CREAS IV.  c) Ofício Circular SEASO 262 
nº06/2016: informa sobre a alteração do horário de atendimento no Centro                       263 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III. d) Ofício Gabinete 264 
nº823/2016: Apreciação e Deliberação – LDO 2017: convite para assistir                             265 
às reuniões realizadas nos dias 26, 29 e 31/08/2016 nos Auditórios do SENAC                     266 
e da Prefeitura, enviado às conselheiras e conselheiros via e-mail CMDM                          267 
no dia 18/08/2016. e) Ofício nº 885/2016: 1º Boletim da Vigilância 268 
Socioassistencial de Cascavel: informativo eletrônico voltado para técnicos, 269 
gestores e conselheiros da Política de Assistência Social com o objetivo                               270 
de disseminar as produções da Vigilância Socioassistencial do Município                               271 

de Cascavel/PR. E assim, nada mais havendo a ser tratado, eu Ellen AB Vieira 272 

– técnica assessora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, 273 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será por mim                                 274 

e pela presidente assinada.  275 


