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Resolução n° 005, de 06 de setembro de 2013. 
 

Dispõe sobre a Recomendação a Rede de Ensino 
Municipal e Estadual acerca dos materiais informativos 
(jornais/revistas/encartes e outros) recebidos nos 
estabelecimentos de ensino. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, em Reunião Ordinária realizada em 
02 de setembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal 
nº 5.844/2011 que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Mulher e institui o 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências, e;  

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988.  

CONSIDERANDO a Lei “Maria da Penha”, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que Cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o 
do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e 
a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências.  
 
CONSIDERANDO a 7ª Reunião Ordinária realizada na data de 02 de setembro de 2013, no 
Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Institucional para Mulheres em Situação de 
Violência - Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a Recomendação a toda Rede de Ensino Municipal e Estadual acerca dos 
materiais recebidos (jornais/revistas/encartes e outros), os quais são trabalhados em sala de 
aula e/ou distribuídos aos alunos; para que os responsáveis (Diretores, Coordenadores e 
Equipe Pedagógica) tenham cuidado no recebimento dos materiais, no que se refere a 
matérias alusivas a mercantilização do corpo feminino, considerando que as crianças e 
adolescentes encontram-se num processo de formação física e intelectual. 
  
Art. 2º - Colocar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM a disposição para 
realizar um trabalho educativo nas escolas voltado às crianças, jovens e suas famílias, 
abordando questões alusivas a mercantilização do corpo feminino, bem como temas 
referentes à Mulher.  
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 
 

Cascavel, 06 de setembro de 2013. 
 
 

Inês de Paula 
Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 


