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Em 2016 o CEEDCA aprovou a proposta de Construção do Centro de Referência Materno-

infantil na PFP, com a viabilização de R$ 1.250.000,00, e em 2017 foi trabalhado para que o projeto

seja executado, com previsão de construção para 2018.

Em 2016,  em parceria  com a UFPR, foi  realizado na  OAB- Seccional  PR o 1º  Seminário

Estadual sobre Encarceramento Feminino, com captação de R$ 25.00,00 em Edital da CAPES/MEC. O

Seminário contou com a presença de mais de 400 pessoas de todas as regiões do país.

Em  2017  foi  publicada  a  Portaria  nº  06  de  2017  (anexa)  que  dispõe  sobre  o  fluxo  de

encaminhamento das gestantes privadas de liberdade do DEPEN, normativa extremamente importante

para a garantia de direitos, realização de pré-natal adequado.

Em 2017 foi realizada Videoconferência para todo o Estado em parceria com a SEDS sobre

Vulnerabilidades e Gênero na Gestão pública.

Em 2017 foi implantado no nível programático do DEPEN o Escritório Social, equipamento

que oferece assistência psicossocial visando a reintegração social de egressos e monitorados.

Em 2017 foi criada no nível programático do DEPEN a Central de Abastecimento farmacêutico,

medida que aprimora os cuidados em saúde.

Em 2017 foi publicada a Resolução Intersecretarial SESP e SESA que dispõe sobre a  Nota

Técnica que regula o fluxo de atendimento das presas gestantes e lactantes em todo o Estado do Paraná.

Em  2017  foi  realizada  uma  Audiência  Pública  na  Assembleia  Legislativa  do  Paraná  para

validação do Plano Estadual sobre Mulheres. 

Por fim, informo que nestes 04 (quatro) anos de trabalhos da Comissão PEAME, foi alcançado

notoriedade às  especificidades  de  gênero,  dialogando com a  Secretarias  de  Estado,  Universidades,

Poder Legislativo e Poder Judiciário, o avanço provém da intersecção das Políticas Públicas, estratégia

que se revela eficiente ao ter conferido espaço e visibilidade na agenda pública estadual.
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