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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)3321-2075 

 

 

       ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM - 13/07/2016 

 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, reuniram-se                 1 

na sala de reuniões do terceiro piso da prefeitura do município                     2 

de Cascavel/PR, conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos                    3 

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

1. Abertura com a palavra da presidente. 2. Apreciação e aprovação 5 

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

Ordinária do CMDM (08/06/2016). 4. Justificativa de faltas.                       7 

5. Vacina contra HPV: deliberações. 6. Manifestações favoráveis                  8 

ao estupro e à cultura do estupro nas redes de comunicação                   9 

em Cascavel: deliberações. 7. Assembleia Geral e Reunião 10 

Extraordinária do CMDM: deliberações. 8. INFORMES GERAIS.                  11 

a) Ofício nº 203/2016 advindo da SEPLAN: Convite à presidência                         12 

para a 1ª Audiência Pública do Plano Diretor. b) Ofício nº 006/2016 13 

do CMDM enviado ao Prefeito Edgar Bueno: Patrulha Maria                       14 

da Penha. c) Audiência Pública com Mesa de Debate / CMDM 15 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores no dia 30/06/2016, às 16 

19h: “Mulheres que compõem os Partidos Políticos                                    17 

com representatividade na Câmara Municipal de Cascavel que já foram 18 

candidatas e que pensam em nova candidatura para 2016”.                              19 

d) PL Nº 07/2016, que propõe alteração para a Lei Maria da Penha 20 

(Lei nº 11.340/2006). e) Carta à IV Promotoria do Ministério Público 21 

do Estado do Paraná.  A reunião é iniciada pela conselheira Maria Lúcia 22 

Kleinhans Pereira, representante titular da APP Sindicato                                        23 

e  Vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher                    24 
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não oficialmente, por faltar uma pessoa para completar o quórum 25 

mínimo, onde a mesma cumprimenta os presentes e informa                         26 

que vai passar algumas indicações de literatura que considera 27 

interessantes para o empoderamento das/os conselheiras/os enquanto 28 

representantes do CMDM, entre elas, uma intitulada „A Linguagem 29 

Escravizada – Língua, História, Poder e Luta de Classes‟, de Florence 30 

Carboni e Mário Maestri. Maria Lúcia fala que este livro                                   31 

nos dá  a condição de debatermos sobre o empoderamento da mulher 32 

através da linguagem; porque trata da necessidade                                            33 

de nós nos instituirmos linguisticamente em todos os protocolos                       34 

da História. Em seguida oferece o livro para que ele passe pelos 35 

conselheiros a fim de que todos o manuseiem, olhem, tirem-lhe                         36 

as informações, etc. Também informa que, caso alguém se interesse pelo 37 

livro, ela tem os contatos quem representa a editora deste livro.                         38 

Em seguida fala de um livro chamado „Os Legados da IV Conferência 39 

Nacional de Políticas Públicas para Mulheres‟, com acesso on line, cuja 40 

conferência ela foi uma das delegadas que representou o CMDM                           41 

e o município de Cascavel/PR em Brasília. Maria Lúcia relata que                      42 

a IV Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres terminou 43 

numa situação bastante delicada, porque justamente naquele momento 44 

histórico, ao término da IV Conferência, estava havendo o Golpe                       45 

do Governo Federal e a eliminação da Secretaria Nacional de Políticas 46 

Públicas para Mulheres. Então, é um momento histórico bem difícil, 47 

mesmo assim as políticas permanecem porque o Brasil não pode decidir 48 

sozinho a questão da mulher. A ONU vem orientando e vem 49 

determinando políticas e ações e nós infelizmente ainda estamos num 50 

processo de sobrevivência, à medida em que a gente vê notícias 51 

semanalmente de mulheres sendo violentadas. Por isso é muito 52 
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interessante acessar o Google e pesquisar sobre a IV Conferência 53 

Nacional de Políticas Públicas para Mulheres para fazer umas leituras                54 

das coisas que chamarem a atenção, até porque enquanto conselheiras 55 

em muitas situações, querendo ou não, estamos como cidadãs                          56 

e acabamos nos tornando representantes do CMDM; por isso nós 57 

precisamos ter a condição do debate, e estas bibliografias certamente 58 

ajudarão nessa conquista. Maria Lúcia acrescenta ainda que, para provar 59 

como é necessária essa apropriação do debate, ela faz menção                       60 

do Relatório de Políticas Públicas de Direitos Humanos e Cidadania                61 

do Estado do Paraná, onde a linguagem textual utilizada é no gênero 62 

masculino, e ela afirma que nós mulheres ainda não fazemos parte                63 

dos registros oficiais. Maria Lúcia complementa que o debate acerca              64 

do uso do termo feminino nos documentos é um debate que                     65 

se faz necessário, e cada uma de nós tem essa responsabilidade e precisa 66 

se preparar para construir e estabelecer este debate. Feitas as sugestões 67 

bibliográficas, Maria Lúcia, vice-presidente do CMDM, faltando apenas 68 

uma pessoa para completar o quórum mínimo, dá então o início oficial               69 

a esta Reunião Ordinária. Seguimos ao primeiro ponto de pauta.                     70 

1. Abertura com a palavra da presidente. Maria Lúcia Kleinhans Pereira 71 

cumprimenta a todas as conselheiras e conselheiro presentes, dá-lhes 72 

boas vindas e seguimos ao ponto de pauta seguinte. 2. Apreciação                  73 

e aprovação da pauta. A conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira 74 

coloca às conselheiras a ao conselheiro presentes a pauta da presente 75 

reunião ordinária em apreciação e a mesma é aprovada                                  76 

com unanimidade de votos. Neste momento a presidente do CMDM, 77 

conselheira Inês de Paula, chega à reunião completando o quórum 78 

mínimo do CMDM, que é de 13(treze) pessoas. A reunião continua, agora 79 

sob a sua presidência. Seguimos ao próximo ponto de pauta.                            80 
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3. Apreciação e deliberação da Ata a última Reunião Ordinária do 81 

CMDM (13/07/2016). A conselheira Inês de Paula coloca em apreciação 82 

a Ata da 5ª Reunião Ordinária realizada no dia 08/06/2016, reunião 83 

anterior a esta, e a mesma é aprovada pelas conselheiras e conselheiro 84 

presentes com unanimidade de votos. Dando continuidade à presente 85 

reunião, prosseguimos ao próximo ponto. 4. Justificativa de faltas.  86 

Justificaram suas ausências as seguintes conselheiras, a saber: Juceli 87 

Pansera Silveira, representante titular da Secretaria Municipal                           88 

de Assistência Social – SEASO, Viviane Débora da Silva e Ângela Maria 89 

Chavaren, representantes titular e suplente da Secretaria Municipal                   90 

de Saúde – SESAU, Marilene Toledo de Almeida, representante suplente 91 

da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Katiane S. Vielde Farias, 92 

representante suplente da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC, 93 

Regina Célia P. Mesquita e Yana M. A. Tchaicka, representantes titular                94 

e suplente da 10ª Regional de Saúde, Maria da Glória O. Joanico e Maria 95 

Geanete P. Rovano, representantes titular e suplente da Associação das 96 

Senhoras de Rotarianas e Elizabeth Frederico Mendoza, representante 97 

titular das Entidades de Atendimento a Pessoas Idosas.  Ao próximo 98 

ponto de pauta. 5. Vacina contra HPV: deliberações. Neste momento,    99 

a presidente do CMDM, Inês de Paula, relembra o assunto em questão,             100 

e a técnica do Conselho, Ellen AB Vieira, informa sobre                           101 

um e-mail enviado pela conselheira Ângela Maria Chavaren, 102 

representante suplente neste Conselho, da Secretaria Municipal de Saúde 103 

deste Município, acerca de uma alteração de data na Campanha                       104 

de Multivacinação que seria no dia 27 de agosto de 2016                               105 

mas foi transferida para o período de 19 a 30 de setembro de 2016, 106 

sendo o dia 24 de setembro o dia “D”, em virtude das Olimpíadas                      107 

a serem realizadas no Rio de Janeiro. Dentre as várias manifestações                 108 
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de sugestões de ação para este assunto, o CMDM deliberou                             109 

por encaminhar um Ofício à SESAU solicitando a esta a gravação                        110 

de um vídeo informativo sobre a vacinação de meninas com a Vacina 111 

contra HPV, voltado principalmente aos pais e responsáveis destas 112 

meninas, feito por uma funcionária/servidora da Secretaria Municipal                 113 

de Saúde detentora do conhecimento acerca deste assunto,                         114 

a fim de que o vídeo seja disseminado na Rede Municipal e Estadual                115 

de escolas de Cascavel, em Reuniões de Pais e Responsáveis para 116 

informa-los a respeito deste assunto antes da Campanha                                 117 

de Multivacinação. Seguimos ao próximo ponto de pauta.                                 118 

6. Manifestações favoráveis ao estupro e à cultura do estupro                    119 

nas redes de comunicação em Cascavel: deliberações. Inês de Paula, 120 

no uso da palavra, relembra também este assunto, trazido                               121 

pela conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira, conselheira representante 122 

titular da APP Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Cascavel                 123 

e vice-presidente do CMDM, que trata de algumas printagens de tela 124 

feitas por algumas mulheres do Grupo Independente de Mulheres                      125 

de Cascavel – As Benditas – e justifica ele ter voltado para à Mesa Diretiva 126 

em virtude de ter sido deliberado na reunião anterior                                          127 

ele ser encaminhado ao Ministério Público para o excelentíssimo senhor 128 

juiz, o dr. Carlos Eduardo Stella Alves, da 4ª Vara Criminal. A presidente 129 

do CMDM acrescenta que o fato é que, com relação às manifestações 130 

que estão ocorrendo nas vias de comunicação de Cascavel e Internet 131 

acerca do estupro e da cultura do estupro, conforme denunciam                         132 

as printagens anunciadas pela conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira, 133 

encaminhar um Ofício ao juiz não é o caminho certo porque                               134 

ele não é um investigador, ele é um julgador, e quem investiga                          135 

é a polícia. Então Inês de Paula passa a palavra para a delegada                        136 
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da Delegacia da Mulher, dra. Raísa de Vargas Scariot, perguntando                     137 

se ela pode contribuir, esclarecendo em qual tipo de crime                                138 

se enquadrariam estas manifestações que vem ocorrendo. A dra. Raísa 139 

informa que depende muito da situação, e que há uma linha tênue                      140 

que separa as manifestações das pessoas, pois podem ser classificadas 141 

em crime ou não, em virtude da liberdade de pensamento,                            142 

que é um direito de todos. Quando estas manifestações são praticadas 143 

pela Internet, o caso deve ser encaminhado a uma Delegacia de Crimes 144 

Cibernéticos. Em muitas vezes as investigações demandam                                  145 

o acompanhamento de um técnico em Informática para acompanhar                    146 

o caso, haja vista que situações destas naturezas geralmente apresentam 147 

muitas variantes nas investigações e/ou variações nas informações 148 

prestadas pelos investigados. Nestes casos somente um profissional                149 

da área da Informática, pode dar a explicação adequada e convincente 150 

para determinadas questões específicas ligadas à operacionalização                 151 

da tecnologia. Em seguida a dra. Raísa orienta à conselheira Maria Lúcia 152 

que o que as mulheres podem fazer com as printagens é remetê-las                       153 

à Delegacia da Mulher e fazer um Boletim de Ocorrência. Primeiramente 154 

a delegada disse que, nesse caso,  será feita a análise sobre natureza 155 

destas manifestações para ver se elas caracterizam crime realmente,                 156 

ou se apenas se enquadram em liberdade de expressão. A conselheira 157 

Maria Lúcia Kleinhans Pereira, vice-presidente deste Conselho de Direitos, 158 

diz que esta é a orientação que fará às mulheres do Grupo Independente 159 

de Cascavel, As Benditas, a respeito deste caso das printagens feitas 160 

sobre as manifestações acerca do estupro e da cultura do estupro,                    161 

e a dra. Raísa acrescenta ainda que as pessoas que fizeram as printagens, 162 

se é que é possível saber quem elas são, podem ser conduzidas                               163 

à Delegacia de Cascavel para registrar um Boletim de Ocorrência.                  164 
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A conselheira Inês de Paula, presidente do CMDM, acrescenta entender 165 

que as mulheres do grupo As Benditas devem passar por escrito essa 166 

denúncia ao Conselho, ou elas mesmas dirigirem-se diretamente                        167 

à Delegacia para poderem fazer a queixa. A dra. Raísa complementa 168 

ainda que, ao ouví-las, é possível perceber e concluir se houve a intenção 169 

de defender e  promover a cultura do estupro ou se suas manifestações 170 

enquadram-se apenas em liberdade de expressão. A partir disso, então,                  171 

é dado um determinado encaminhamento à situação em questão. Neste 172 

momento a conselheira Gisele, representante titular da ADEFICA, lança 173 

aos presentes um questionamento sobre o que „o CMDM está fazendo 174 

para instruir os adolescentes sobre o que é o estupro‟? O conselheiro 175 

Luiz Carlos Kanigoski, representante suplente do Núcleo Regional de Educação 176 

– NRE, no uso da palavra, fala que há uma Lei Municipal que proíbe falar sobre 177 

isso nas escolas. Ele informa também que, em nível de NRE, está sendo 178 

elaborado um cartaz em parceria com a Educação em Direitos Humanos                       179 

da SEED, explicando o que é, e o que não é normal. E que na Internet existe 180 

uma cartilhazinha muito legal chamada „Aqui Ninguém Toca‟, que mostra para           181 

a criança o que não é normal; é uma mão que, em cenas bem variadas,                        182 

vai falando com uma criança sobre „o que é‟ e „o que não é‟ normal. Ao final               183 

da fala do conselheiro Luiz Carlos, a presidente do CMDM, Inês de Paula, retoma 184 

a fala e, respondendo à pergunta da conselheira Gisele sobre o que o CMDM 185 

está fazendo para „instruir os adolescentes sobre o que é o estupro‟, informa 186 

que o CMDM tem como ação dar palestras, divulgar a cartilha por meio                        187 

da participação de todos os Serviços da Rede, que foi construída pelo próprio 188 

Conselho, que já ultrapassou a margem de tiragem de 20.000 exemplares,                   189 

todas elas distribuídas para todos os segmentos; Educação, Saúde,                                190 

etc, e também que são utilizadas nos CRAS onde existe os Serviços                              191 

de Atendimentos às Famílias, que atende mães e adolescentes. Inês de Paula 192 

também faz referência à Lei mencionada pelo conselheiro Luiz Carlos Kanigoski, 193 
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e afirma que acredita em mudanças que certamente acontecerão com relação 194 

às questões de gênero, afirmando que é sabido não existir uma igualdade                    195 

de gênero e, consequentemente, não há um entendimento como deveria haver 196 

sobre estas questões. Neste momento, a vice-presidente do CMDM, conselheira 197 

Maria Lúcia Kleinhans Pereira, faz uma intervenção informando que em março 198 

deste ano ela esteve em Curitiba num Encontro que foi organizado pela 199 

Promotoria de Justiça do Estado do Paraná, e lá eu ouviu a informação                        200 

de que Cascavel e Paranaguá são as únicas cidades que estão contra                            201 

as Orientações Nacionais de Políticas Públicas de Defesa da Mulher,                                202 

e que elas serão notificadas pelo Ministério Público. E, complementando ainda         203 

a fala da presidente do CMDM, conselheira Inês de Paula, Maria Lúcia 204 

complementa que, se isso não aconteceu ainda, acontecerá,                                 205 

e a nossa Lei Municipal terá que ser modificada porque tal como está                           206 

ela é ilegítima pois vai contra as prerrogativas de defesa humana da mulher,        207 

da criança e do adolescente. Porque não são só as meninas as vítimas; à medida 208 

que os meninos se tornam os estupradores, os violadores, os que não cumprem 209 

os protocolos das relações humanas, eles também são criminalizados.                      210 

E a sociedade não está assumindo o papel que tem de assumir para a educação 211 

deles. Inês de Paula retoma a fala informando se reunirá com a gerência                          212 

e pretende verificar a tiragem de mais exemplares da Cartilha “O Que Toda 213 

Mulher Deve Saber ! Passaporte Para Mulheres Cidadãs Livres de Violência”.            214 

A conselheira Gisele manifesta-se dizendo que na escola de seus filhos                           215 

a cartilha não foi entregue, e Inês de Paula esclarece que vinculada à grande 216 

demanda existente está a questão dos recursos disponíveis para realizar toda                          217 

a tiragem e ações necessárias. Mas que muitas cartilhas já foram entregues                     218 

e muitas ainda serão entregues, sem dúvida nenhuma. A conselheira Gisele 219 

relata algumas experiências que teve com histórias de abuso sexual                               220 

e coloca-se à disposição para participar de trabalho de orientação e prevenção 221 

a adolescentes e jovens. Retomando o assunto do encaminhamento à questão 222 

da defesa do Estupro e da cultura do mesmo nas redes de comunicação                       223 

de Cascavel, Inês de Paula propõe ao CMDM enviar um Ofício à Secretaria                     224 
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de Segurança Pública do Estado em busca de informações e orientações                       225 

em casos de recepção de casos desta natureza, já que não sabemos como                     226 

agir para melhor conduzir estas questões. A proposta foi aprovada pela plenária 227 

com unanimidade de votos. Frente às questões relacionadas a gênero,                             228 

a vice-presidente do CMDM, conselheira Maria Lúcia Kleinhans Pereira, faz uso 229 

da palavra e diz que toda essa conjuntura de trato à mulher passa pela 230 

transformação nos Currículos. Quando os Sistemas Educacionais como um todo 231 

tiverem os seus Currículos devidamente alterados, em que a prerrogativa                      232 

de igualdade realmente exista, aí sim nós estaremos construindo esses cidadãos 233 

e cidadãs que não cometerão esses crimes novamente. Porque a Ética, a Moral, 234 

as posturas como essa ou aquela sociedade ou família se comporta, ela pode 235 

ter recortes mais específicos dentro e um religião, ou um núcleo social                                    236 

mas o respeito ao outro ser humano é muito mais amplo. A questão de gênero 237 

precisa ser quebrada; nós precisamos romper este protocolo das diferenças. 238 

Inês de Paula continua falando que uma outra coisa que se faz necessário 239 

conseguir alcançar, é ter Política Pública para atender o violador. Muitas vezes                  240 

a mulher não tem condições de subsistência e, depois de um período, acaba 241 

voltando com esse companheiro por falta de alternativas, e ele vai continuar 242 

praticando violência. A Dra. Raísa de Vargas Scariot, da Delegacia da Mulher de 243 

Cascavel, acrescenta ainda que em muitos casos várias mulheres retornam                       244 

à delegacia, depois de registrarem Boletim de Ocorrência, querendo desistir                  245 

de tudo contra o acusado, e outras que ficam bravas quando por ocasião                       246 

do momento da representação contra o acusado recebem a informação                      247 

que, segundo a Lei Maria da Penha, elas não podem desistir. Chegam até acusar 248 

as/os policiais de estarem „estragando o relacionamento‟ delas. A Dra. Raísa 249 

afirma acreditar ser a média destas mulheres de mais de 60%. E também fala 250 

que no atendimento a essas mulheres elas informam essa impossibilidade                         251 

de desistência já no início, quando elas chegam para registrar o Boletim                         252 

de Ocorrência, porém que talvez a fala das profissionais da Delegacia seja 253 

técnica demais e por isso muitas delas não entendem. Diante disso, afirma                   254 

ser de grande importância a presença de uma Psicóloga e de uma Assistente 255 
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Social para fazer a triagem no atendimento dessas mulheres bem como                           256 

a escuta qualificada. Seguimos ao próximo ponto de pauta. 7. Assembleia 257 

Geral e Reunião Extraordinária do CMDM: deliberações. A presidente 258 

do CMDM, Inês de Paula, comunica aos presentes que a Lei que instituiu 259 

o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi alterada e que, entre 260 

outras alterações, foram incluídas novas representações                                    261 

que se apresentarão no próximo dia 27 de julho deste ano em Reunião 262 

Extraordinária e Assembleia, que serão realizadas no auditório do Paço 263 

Municipal a partir das 08h30. Neste dia, com a presença de todas                          264 

as novas representações também será deliberado se será feita a eleição 265 

da Mesa Diretiva. Inês informa que tudo está sendo averiguado 266 

juridicamente devido estarmos em período eleitoral. Passamos                           267 

aos informes gerais. 8. INFORMES GERAIS. a) Ofício nº 203/2016 268 

advindo da SEPLAN: Convite à presidência para a 1ª Audiência 269 

Pública do Plano Diretor. b) Ofício nº 006/2016 do CMDM enviado 270 

ao Prefeito Edgar Bueno: Patrulha Maria da Penha. c) Audiência 271 

Pública com Mesa de Debate / CMDM realizada na Câmara Municipal 272 

de Vereadores no dia 30/06/2016, às 19h: “Mulheres que compõem os 273 

Partidos Políticos com representatividade na Câmara Municipal de 274 

Cascavel que já foram candidatas e que pensam em nova candidatura para 275 

2016”. d) PL Nº 07/2016, que propõe alteração para a Lei Maria da 276 

Penha (Lei nº 11.340/2006). e) Carta à IV Promotoria do Ministério 277 

Público do Estado do Paraná. E assim, nada mais havendo a ser tratado, 278 

eu Ellen AB Vieira, Pedagoga e Técnica Assessora do Conselho Municipal 279 

dos Direitos da Mulher – CMDM, lavrei a presente ata, que após lida e 280 

aprovada, será por mim e pela presidente assinada.  281 


