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IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
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municipal, estadual e federal: avanços e desafios
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Garantir a dotação orçamentária de no mínimo 2% nas três esferas (x) Municipal
1 de governo, fortalecendo as politicas públicas para mulheres, (x) Estadual
garantindo a estruturação de órgãos gestores, programas e (x) Federal
serviços, na sua implantação e implementação.

Assegurar o cumprimento da Lei Maria da Penha e da (x) Municipal
2 intersetorialidade entre as politicas públicas por meio da criação, (x) Estadual
estruturação e manutenção (com equipe multidisciplinar) de: (x) Federal
Delegacias especializadas para o atendimento as mulheres vitimas
de violência; unidades de acolhimento e proteção para as mulheres
em situação de risco e Centros de Referencia Integral, ambos com
abrangência no mínimo regional; criação de um sistema unificado
de informação que garanta o cruzamento de dados referente à
violência domestica e feminicidio; Juizados especializados
exclusivos para o atendimento a mulher em todas as comarcas; e
Patrulhas Maria da Penha; através da implantação de secretaria e
politicas para as mulheres nos âmbitos federal, estaduais e
municipais, com autonomia orçamentária e de gestão.
Garantir a transversalidade de gênero na execução dos planos
3 municipais, estadual e nacional de politicas para mulheres em
todos os 10 eixos, priorizando os eixos: Autonomia econômica,
Educação cidadã e Saúde integral, potencializando a
intersetorialidade de programas e serviços.

(X)
Municipal
(X) Estadual
(X) Federal

4 Implantar e implementar na formação e capacitação continuada,
serviços de qualificação para os servidores das três esferas, no
âmbito da rede de atendimento à mulher (assistência social,
educação, saúde e cultura), especialmente nas corporações da
Segurança Pública: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia
Cientifica, Corpo de Bombeiro, Guardas Municipais e
Departamento Penitenciário, com vistas ao aprimoramento dos
processos de trabalho – de forma humanizada – relacionados a
violência de gênero e as especificidades das mulheres.
5 Assegurar projeto de lei para extensão da licença maternidade de
120 para 180 dias.
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(x) Estadual
(x) Federal
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