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Eixo 1: Contribuição dos Conselhos dos Direitos da Mulher e dos Movimentos Feministas e de Mulheres 

para a efetivação da Igualdade de Direitos e Oportunidades para as Mulheres em sua diversidade e 

especificidades: avanços e desafios 

N.

° 

Proposta Esfera de 

Governo 
Delegad

as 

presente

s na 

votação 

Delegadas 

que 

aprovaram 

a proposta 

 

1 

Incluir no Conselho Estadual da Mulher representante do movimento 

organizado de mulheres por regiões do Estado do Paraná, com a 

participação por segmento de mulheres e garantir nos âmbitos  municipais, 

estaduais e federal recursos orçamentários para o funcionamento e 

manutenção de todas as estruturas, necessárias dos conselhos da mulher 

contemplando as mulheres na sua integridade ,diversidade e singularidade 

capacitações  locais , sobre a temática do controle social e gestão das 

políticas públicas. 

(  ) Municipal 

( x ) Estadual 

(  ) Federal 

71 70 



 

 

 

 

Participação do Conselho da Mulher na elaboração do Plano Decenal. 

Que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher monitore e avalie a 

implementação das deliberações da IV Conferencia Nacional de Políticas 

para mulheres, dando visibilidade as ações realizadas, além de acesso as 

informações do Conselho Nacional dos Direitos das mulheres, garantindo 

a transparência pública 

 

 

 

2 

Garantir o acesso da Mulher ao Mundo do trabalho, Economia solidária 

com igualdade de salário incentivando a formação através de parcerias 

com universidades e instituições, dando visibilidade através de feiras 

itinerantes com mostra de serviços  e  campanhas de inclusão Municipal, 

Estadual e Federal que envolvam Mulheres em sua diversidade :  

Transexuais, Lésbicas, Bissexuais, Negras, Indígenas, Ciganas,  em 

situação de rua , Coletoras de material reciclável,  de periferia, com 

deficiência , portadoras de doenças crônicas e patologias  psicossomáticas, 

faxinalenses, do Campo da Floresta , Ribeirinhas e Quilombolas. 

( x ) Municipal 

( x ) Estadual 

( x ) Federal 

71 66 

 

3 

Aperfeiçoar  programas pela não violência contra a mulher com medidas 

para implementar e fortalecer políticas de enfrentamento e discriminação 

contra as mulheres atingidas por racismo, sexismo, lesbofobia, deficientes, 

entre outras tais como: 

-Inclusão do uso do nome social em todos os serviços que fazem 

atendimento ao público ( delegacias, serviços de saúde etc.) Criar um fluxo 

(x  ) Municipal 

( x ) Estadual 

( x ) Federal 

71 70 



 

 

 

 

resolutivo de atendimento á mulher de qualquer forma de violência 

(obstétrica, lei do acompanhante na hora do parto, aborto seguro, etc .) 

Bem como promover o atendimento especializado, tendo garantia dos 

direitos reprodutivos sexuais. 

-Inclusão do nome social nas DM e outros órgãos e fazem o atendimento 

ao público; 

-Ampliar debates sobre a lei Maria da Penha e do feminicídio para 

informação a população. 

-Criar fluxo de atendimento á mulher vítima de violência dentro da rede de 

serviço. 

-Criar casa abrigo para mulheres com risco de morte. 

-Criar centros dia da mulher  

-Adequar equipe técnica do CRAM . 

- Capacitação aperfeiçoamento e disposição de policiais femininos e 

masculinos para atendimento as mulheres em situação de risco. 

-Criar varas da mulher nos Municípios. 

- Fomentar uma discussão em nível regional e intersetorial sobre a 

implantação de uma Delegacia Regional da Mulher. 

 

4 Incentivo Fiscal nos municípios e no Estado , a cargo das secretarias da 

Fazenda pública , para mulheres empreendedoras, com a criação de 

tratamento diferenciado do ISS, ICMS e demais  tributos e taxas . 

Criação de incentivos previdenciários e fiscais para mulheres 

(x  ) Municipal 

(  x) Estadual 

(x  ) Federal 

71 66 



 

 

 

 

empreendedoras que empreguem outras Mulheres 

Expansão do regime  tributário diferenciado para a ME femininas, pela 

SRB-Secretaria da Receita Federal com incentivos específicos. 

Criação de programas de divulgação e valorização das mulheres 

empreendedoras e de mecanismos de facilitação de sua inserção no mundo 

dos negócios nas três esferas de Governo. 

5 Garantir as questões de gênero nos Planos Nacionais Curriculares em 

todos âmbitos educacionais . (Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Técnico e Tecnológico e  Ensino Superior). 

(  ) Municipal 

(  ) Estadual 

( x ) Federal 

71 66 

 


