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REUNIÃO ORDINÁRIA 
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Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e quinze reuniram-se no Gabinete 1 

da Secretária Municipal de Assistência Social SEASO, conselheiros e visitantes 2 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, para a 4ª Reunião 3 

Ordinária do ano. Seguem os pontos de pauta: 1. Abertura com a palavra da 4 

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. 2. 5 

Apreciação e Aprovação da Pauta. 3. Apreciação e deliberação da Ata da 6 

reunião anterior. 4. Justificativa de Faltas. 5. Posse de Conselheiros.                  7 

6. Apresentação de visitas feitas à Delegacia da Mulher, ao CREAS III e ao 8 

Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti. 7. Apresentação: Feira da Economia 9 

Solidária. 8. Informes Gerais. 8.1. Reunião Descentralizada da Câmara 10 

Técnica em Cascavel, no dia 01/08. 8.2 Texto: Carta das Pescadoras para 11 

a Presidenta Dilma Roussef. 8.3. Conferência Municipal dos Direitos da 12 

Mulher; informações. 8.4. Evento: Justiça no Bairro. 8.5. Evento: Mulheres 13 

Negras: raça e interseccionalidade. A presidenta do Conselho Municipal dos 14 

Direitos da Mulher – CMDM inicia a reunião cumprimentando os presentes e 15 

dando-lhes as boas vindas. Em seguida passa-se ao ponto de pauta nº 2. 16 

Apreciação e Aprovação da Pauta. A senhora presidenta, Inês de Paula, 17 

coloca a Pauta em apreciação aos demais, e a mesma é aprovada por 18 

unanimidade de votos. Segue ao terceiro ponto de pauta. 3. Apreciação e 19 

deliberação da Ata nº 02 da reunião ordinária e da Ata nº 01 da reunião 20 

extraordinária do CMDM. A 1ª secretária, Susana Medeiros Dal Molin, informa 21 

que as referidas atas estão em vias de finalização e serão devidamente 22 

enviadas aos conselheiros assim que estiverem prontas. Passa-se ao quarto 23 

ponto de pauta. 4. Justificativa de Faltas. A 1ª Secretária do CMDM, Susana 24 



Medeiros Dal Molin, informa à  Plenária  que  para  esta  reunião recebeu a 25 

justificativa de ausência, da conselheira Vanesa Paula  Moraes, da Secretaria 26 

Municipal de Cultura - SEMUC.  Em seguida passa-se ao próximo ponto de 27 

pauta. 5. Posse de Conselheiros. Tomaram posse como conselheiros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               28 

o Senhor Antônio Augusto Putini, como representante titular da Associação 29 

Comercial e Industrial de Cascavel - ACIC, a Senhora Joseane Bordignon 30 

Cassaneli, como representante suplente do Núcleo Regional de Serviço Social 31 

– NUCRESS e o Senhor Rogerson Luiz Ribas Salgado, como representante 32 

titular da Delegacia da Mulher do município de Cascavel/PR. Prossegue a 33 

reunião com o sexto ponto de pauta. 6. Apresentação de visita à Delegacia 34 

da Mulher, ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 35 

CREAS III, ao Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti e Carceragem Feminina 36 

do 15º Departamento de Polícia de Cascavel. Na data dos dias 20 de maio e 37 

09 de junho de 2015 a Comissão Especial de Visitas realizou visita na 38 

Delegacia da Mulher, ao Centro de Referência Especializado de Assistência 39 

Social – CREAS III, ao Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti e na Carceragem 40 

Feminina do 15º Departamento de Polícia de Cascavel. A Comissão Especial 41 

de Visitas é composta pelas Conselheiras Rosmeri Zimmermann, 42 

representante titular da Secretaria Municipal da Secretaria Municipal de 43 

Asistência Social – SEASO, Vanesa Paulas Moraes, representante titular da 44 

Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC e Evelinn Batista Moura, 45 

representante titular da Associação de Atendimento à Pessoa com Deficiência 46 

– ADEFICA, Rosângela Silva Ferreira, representante titular da Arquidiocese de 47 

Cascavel – CÁRITAS, Maria Lúcia Kleinhans Pereira, representante titular da 48 

APP Sindicato. Assim, conforme deliberação de reunião anterior, elaborou-se 49 

apresentação em power point das visitas realizadas para apresentarem aos 50 

demais membros do Conselho. Conforme slides de fotos são passados, 51 

mostrando as imagens das visitas feitas à Delegacia da Mulher, ao Centro de 52 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III, ao Abrigo de 53 

Mulheres Vanusa Covatti e Carceragem Feminina do 15º Departamento de 54 

Polícia de Cascavel, a Presidenta do CMDM, e Secretária Municipal de 55 

Assistência Social do município de Cascavel, senhora Inês de Paula, vai 56 

narrando as visitas, cada qual com suas características, peculiaridades e 57 



observações, bem como vai fazendo novas observações e relatando aos 58 

presentes sobre as necessidades que se fazem presentes na Carceragem 59 

Feminina do 15º Departamento de Polícia de Cascavel. A presidenta comunica 60 

sobre a necessidade de colchões para as mulheres, haja vista o local onde fica 61 

a Carceragem Feminina é muito úmido e ocasiona tanto o emboloramento de 62 

colchões como, em alguns casos, o encharcamento de vários deles. Também 63 

solicita ao Delegado da Delegacia da Mulher, Sr. Rogerson Luiz Ribas 64 

Salgado, informações a respeito da possibilidade de todos os colchões que 65 

estão em boas condições de uso, ou que ali cheguem através de doações, 66 

serem recobertos com uma capa impermeável para não sofrerem os danos da 67 

umidade existentes nas instalações. O conselheiro Antônio Augusto Putini, 68 

representante titular da Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC, 69 

comunica que no dia 16/07/2015 acontecerá na ACIC de Cascavel o encontro 70 

Debate Sobre Retomada de Obras Públicas: PIC, PEC e CENSI, informa que 71 

tocará no assunto da Carceragem feminina e das condições do 15º 72 

Departamento de Polícia de Cascavel/PR como um todo, e convida a todos os 73 

presentes que se interessarem, a comparecer. A Vice-Presidenta do CMDM, 74 

Sra. Maria Lúcia Kleinhans Pereira, comenta sobre sua opinião acerca da 75 

necessidade de as presas que passarem por algum tipo de formação a fim de 76 

saírem da Carceragem numa condição humana melhor. Inês de Paula, 77 

presidenta do CMDM, sugere ações socioeducativas na Carceragem Feminina 78 

a fim de as presas aprenderem um trabalho, e a conselheira Rosméri 79 

Zimermann, representante titular da Secretaria Municipal de Assistência Social 80 

– SEASO reafirma a ótima acessibilidade e disponibilidade da Delegacia da 81 

Mulher às demandas do Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti. Passa-se ao 82 

ponto de pauta nº 7. Apresentação: Feira da Economia Solidária. A Primeira 83 

Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, Susana 84 

Medeiros Dal Molin, comunica aos presentes que de 10 a 12 de julho esteve na 85 

cidade de Santa Maria/RS, juntamente com as mulheres do Movimento de 86 

Programa Economia Solidária de Cascavel, a fim de acompanhá-las a 87 

participar da 11ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária – ECOSOL e 88 

22ª Feira Internacional do Cooperativismo – FEICOOP. Susana prossegue 89 

explicando aos presentes „no que consiste‟ o Movimento de Economia 90 

Solidária, e coloca este é um conjunto de atividades econômicas de produção, 91 



distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de 92 

autogestão, e possui características como cooperação, dimensão econômica e 93 

solidariedade. Também esclarece que a SEASO dá suporte logístico e 94 

financeiro a este Movimento de Economia Solidária, e que o público-alvo a 95 

participar do mesmo são pessoas atendidas pelo Programa Bolsa-Família                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             96 

a fim de oportunizar promoção humana a estas pessoas.                                  97 

Falou que, no início, estas pessoas têm toda uma formação sobre mercado e 98 

comércio, concorrência, sistema produtivo e de organização, qualidade do 99 

produto, produção , controle e vendas, etc.  Acrescentou ainda que o grau de 100 

exigência e da qualidade do que se produz, tem aumentado no Movimento de 101 

Economia Solidária em Cascavel, o que lhe gerou uma ótima repercussão e 102 

resultado, pois vendeu tudo o que levou para ser comercializado. Da 103 

UNIOESTE, o professor do curso de Serviço Social, Edson Marques Oliveira, 104 

tem dado um ótimo suporte e ajudado muito na promoção destas pessoas 105 

como um todo. A conselheira Lizmari Vieira do Prado Fontana, representante 106 

titular do Escritório Regional da Secretaria de Estado do Trabalho e 107 

Desenvolvimento Social – SEDS informa aos presentes que há, na SEDS, um 108 

ônibus disponível para o transporte de pessoas do Movimento de Economia 109 

Solidária com destino às suas feiras, e também uma linha de crédito disponível, 110 

como incentivo ao trabalho desenvolvido pelas mulheres do Movimento de 111 

Economia Solidária. A Secretária Municipal de Assistência Social e Presidenta 112 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, Inês de Paula, anuncia 113 

aos presentes que em 14/08/2015 será inaugurado em Cascavel o Centro de 114 

Comercialização da Economia Solidária, próximo ao Ginásio de Esportes Ciro 115 

Nardi. Em prosseguimento, segue-se aos informes gerais. 8. Informes Gerais. 116 

a) Reunião Descentralizada da Câmara Técnica. A presidenta Inês de Paula, 117 

informa aos presentes que a Reunião Descentralizada da Câmara Técnica em 118 

Cascavel acontecerá no dia 12/08, na Sala de Reuniões do 3º Piso da 119 

Prefeitura de Cascavel/PR, e que a mesma tem por objetivo a apresentação 120 

das ações do município polo e sua continuidade, a apresentação  da 121 

Coordenação da Câmara Técnica de Gestão Estadual/Coordenação de 122 

Políticas para Mulheres/SEDS, a integração dos Escritórios Regionais da 123 

SEDS com os serviços já existentes da política específica, para a construção 124 

de ações conjuntas e inserção nas ações já existentes, contribuindo na sua 125 



continuidade, e a reunião com as chefias dos Escritórios Regionais e a 126 

coordenadora/gestora do município polo, após o encerramento da reunião 127 

ampliada. b) Texto: Carta das Pescadoras para a Presidenta Dilma.              128 

A Primeira Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Susana 129 

Medeiros Dal Molin, faz a leitura do texto “Carta das Pescadoras para a 130 

Presidenta Dilma”, e a Vice-presidenta, Sra. Maria Lúcia Kleinhans Pereira, 131 

propõe aos conselheiros presentes que todos leiam os Decretos 8424 e 8425, 132 

mencionados no texto acima referido, para posterior encaminhamento de uma 133 

ação solidária do Conselho Municipal dos direitos da Mulher – CMDM a esta 134 

mulheres. c) Conferência Municipal dos Direitos da Mulher: informações. 135 

Ainda Susana Medeiros Dal Molin, fala brevemente sobre o tema da                         136 

2ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher que acontecerá em Cascavel 137 

no mês de setembro/2015 e sobre as instâncias Estadual e Nacional. Susana 138 

sugere o agendamento de uma Reunião Extraordinária do CMDM para tratar 139 

de assuntos referentes à 2ª Conferência Municipal dos Direitos da  Mulher  e 140 

eleger uma Comissão para Assuntos da Conferência, e informa que será 141 

disponibilizado material informativo via e-mail. d) Informações sobre o evento 142 

Justiça no Bairro. A Presidenta do CMDM, Inês de Paula, explica aos 143 

presentes o que é o evento Justiça no Bairro e informa que o mesmo 144 

acontecerá no dia 01/08/2015, sábado, das 09h às 17h, na FAG – Faculdade 145 

Assis Gurgacz, Avenida das Torres, 500 – Bloco 3, e serão ofertados serviços 146 

do Poder Judiciário; atendimento jurisdicional, audiências de conciliação, área 147 

cível, área de família, formalização de documentação para realização do 148 

casamento coletivo, do SENAC; penteado e maquiagem de noivas (agendado), 149 

divulgação de cursos, cortes de cabelo, do SESC, do DNALab; exames de 150 

DNA (com custo ajustado com o laboratório), da SANEPAR; solicitação de 151 

serviços, fornecimento de informações, atualização de cadastro, orientações, 152 

do HOSPITAL ERASTO GAERTNER;  campanha de prevenção e detecção do 153 

câncer bucal, da JUSTIÇA FEDERAL; ações de opção de nacionalidade 154 

(disponível nos dias 31/7 e 01/8), do CONSULADO GERAL DO BRASIL EM 155 

CIUDAD DEL ESTE; consulta de nascimento, consulta de óbito, informações 156 

sobre registro civil e vistos para cidadãos estrangeiros(este último apenas no 157 

dia 31/7), do INSS; informações e orientações sobre a forma de filiação e 158 

benefícios previdenciários, da AGÊNCIA DO TRABALHADOR; emissão de 159 



carteira de trabalho, intermediação de mão-de-obra, capacitação de vagas, 160 

seguro desemprego, Banco do empreendedor, micro crédto, do CORPO DE 161 

BOMBEIROS; distribuição de panfletos, demonstração de materiais, do 162 

LABORATÓRIO ÁLVARO; testes rápidos de análises clínicas, aferição de 163 

pressão, testes de glicemia, orientações de saúde, da SECRETARIA 164 

MUNICIPAL DE SAÚDE; orientações de educação em saúde, programa saúde 165 

na escola, realização de exames de glicoteste e aferição de pressão arterial, do 166 

HOSPITAL DE OLHOS; orientação sobre a doação de córnea e globo ocular, 167 

auto teste da visão, da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; documentação de 168 

estrangeiros e orientações sobre os órgãos públicos federais. e) Evento – 169 

Mulheres Negras: Mesa Redonda sobre “Mulheres Negras: raça e 170 

interseccionalidade”. A presidenta do CMDM, Inês de Paula fala sobre o 171 

evento e informa que o mesmo será com a Profª. Draª. Ângela Maria de Souza, 172 

da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e uma 173 

representante da Rede Mulheres Negras do Paraná, que acontecerá no dia 174 

17/07/2015, às 19h, no Auditório  da Prefeitura Municipal de Cascavel, e que o 175 

evento é alusivo ao dia 25 de julho – Dia da Mulher Afrolatinoamericana e 176 

Afrocaribenha. E assim, nada mais havendo a ser tratado, Susana 177 

Medeiros Dal Molin – Assistente Social do Conselho Municipal dos 178 

Direitos da Mulher – CMDM  e eu, Ellen Anacleto Baeza Vieira, 179 

Pedagoga do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, 180 

lavramos a presente ata, que após lida e aprovada, será por nós e pela 181 

Presidenta assinada.  182 


