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CARTA ABERTA: PELA CRIAÇÃO OU MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DAS MULHERES E GARANTIA DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS 

MULHERES NO PARANÁ

O Conselho Estadual  dos Direitos da Mulher  –  CEDM/PR,  preocupado com as 

políticas  públicas  que  assegurem  igualdade  de  direitos,  vem  a  público  manifestar  a 

importância da continuidade e implementação das Políticas para as Mulheres nas três 

esferas do governo e solicitar a criação ou manutenção das Secretarias Municipais das 

Mulheres.

As mulheres que representam mais da metade da população na maioria municípios 

paranaenses  e  brasileiros,  querem  ver  suas  necessidades  e  seus  direitos 

transformados  em  políticas  públicas  concretas.   A  despeito  de  serem  51%  da 

população, as mulheres sofrem discriminações de todo tipo, marcada por violência física,  

psicológica, sexual, entre outras, o que coloca nosso país  entre os mais violentos do 

mundo. Dessa forma, a implementação de políticas públicas para as mulheres, geridas e  

aplicadas por organismos específicos e exclusivos se faz emergente e necessário.

Ainda  há  um  longo  caminho  e  grandes  desafios  a  vencer  para  eliminar  as 

disparidades sociais, as desigualdades de gênero, saúde além da violência que afetam 

especialmente as mulheres. O enfrentamento desses problemas deve ser feito junto com 

a construção da democracia e de um Estado que respeite e faça respeitar os direitos 

humanos das mulheres, com o fortalecimento da sociedade civil e com a prevalência de 

valores éticos, de igualdade, de respeito ás diferenças e equidade de gênero.

Neste cenário o CEDM/PR ressalta a relevância da manutenção ou criação das 

Secretarias Municipais das Mulheres específicas para o alcance das políticas públicas 

para as mulheres, sem retrocessos. A criação de Secretarias Municipais de Políticas para 

as Mulheres ou Secretarias Municipais das Mulheres é o principal  instrumento para a 

efetivação das políticas que visam a promoção da igualdade e autonomia das mulheres, 

através da elaboração, articulação, coordenação e execução das ações nos municipios.

Destaca-se ainda a importância da criação dos Conselhos Municipais de Direitos 
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das Mulheres com vistas a integração da sociedade civil e governo com o objetivo comum 

de acompanhar e avaliar a efetividades das políticas públicas voltadas as necessidades 

das mulheres em cada município.

O  CEDM/PR  preza  pela  articulação  conjunta  de  todos  os  envolvidos  para  a 

Promoção e Garantia de Direitos das Mulheres, visando a reafirmação dos compromissos 

assumidos em prol dos inúmeros desafios ainda existentes e convoca os municípios para 

se somarem a superar estes desafios. 

                                                                                              

                                                                                Curitiba, 13 de  dezembro de 2016. 
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