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Relatório

1. Denúncia do município de Irati:

O CEDM recebeu por e-mail no dia 27/04/2018 denúncia referente ao um ocorrido no município de Irati, onde uma

reportagem  veiculada  em  rede  social,  faz  menção  as  mulheres  usuárias  do  SUAS  no  município.  A reportagem

denominada “ACORDA IRATI”, contém termos pejorativos e expõe as mulheres em situação vexatória, citando que 90%

das mulheres usuárias dos ginecologistas no SUS municipal, não fazem a correta higiene íntima. A denunciante solicitou

sigilo. 

Conforme a Deliberação nº001/2017 – CEDM que aprovou o trâmite dos encaminhamentos das denúncias recebidas, a

mesa diretora, por meio de e-mail, definiu os seguintes encaminhamentos:

- Envio do teor da denúncia ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e ao Conselho Municipal de Saúde do

município de Irati, solicitando retorno com relação as providências realizadas, sem menção a denunciante e aos nomes

citados no e-mail (Ofício nº011/2018 enviado dia 23/05);

- Retorno a denunciante para repasse dos encaminhamentos realizados por estas instâncias locais (e-mail enviado dia

29/05).

Em resposta ao ofício nº0011/2018 – CEDM, o CMDM de Irati enviou o ofício nº 20/2018, informando as providências

que foram tomadas, como envio de ofício à Delegacia de Polícia Civil, 2ª Promotoria de Justiça e ao Conselho Municipal

de Saúde (leitura do ofício na íntegra).



Parecer da Comissão: Ciente dos encaminhamentos realizados.

Parecer do CEDM: Ciente. 

2. Ofício nº 16/2018 – CMDM de Irati – Orientação sobre a composição do colegiado:

O CMDM de Irati  encaminhou ofício nº 16/2018 no dia 27/06, solicitando orientação a respeito da possibilidade do

NUMAPE (Núcleo Maria da Penha) da UNICENTRO (universidade local) e ainda, outras instituições de ensino público

(IFPR) ou privada (UNICESUMAR) comporem o colegiado. 

Conforme informação dos mesmos, há previsão na Lei Municipal nº 5016/2016 (Lei de Criação do Conselho), que a

composição da sociedade civil, entre outras representações, deverá possuir representantes de núcleos de estudos e

gêneros das universidades/ faculdades. 

Dessa maneira, orienta-se que a devida previsão para ter regularidade, também deverá constar no Regimento Interno

do colegiado, onde inclusive, o número de vagas para facilitar na organização, poderá ser definido de acordo com as

especificidades dos segmentos da representação da sociedade civil. 

Parecer  da  Comissão:  A Secretaria  Executiva/CEDM deverá  realizar  um contato  telefônico  para  sanar  eventuais

dúvidas, e posteriormente encaminhar a resposta formal via ofício juntamente com um exemplar do Guia de Criação dos

Conselhos, e colocar CPM/SEDS  a disposição.

Parecer do CEDM: Aprovado. Incluir a informação sobre a disponibilidade também da SEC/CEDM.

3. Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência no estado do PR (MP/PR):

O MP/PR solicitou por e-mail informações referentes ao Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência no estado

do PR, justificando que tal solicitação se deu em virtude do processo administrativo instaurado no CAOPJDH sob o

nº0046.14.001573-9. Conforme lista disponibilizada pela Coordenação da Política da Mulher – CPM/SEDS, segue a

relação das casas de abrigo para mulheres do PR (lista esta também já repassada por e-mail ao MP). 

Verificar junto ao MP na comissão, quais outras informações deverão ser apresentadas e/ ou o processo da

CPM que foi encaminhado a CPSE/SEDS. 

CASAS DE ABRIGO PARA MULHERES do Paraná 

   - Município de Irati:   

Unidade de Acolhimento Casa de apoio à Mulher em Situação de Violência
Telefone: (42) 3907-3134

Data de implantação da Unidade: 12/07/1999 - Governamental

Capacidade máxima de vagas: 10 vagas

- Município de Curitiba:

Unidade de Acolhimento Institucional Casa de Maria
(41) 3250-7913)

Data de Implantação da Unidade: 11/11/1993 - Governamental

Capacidade máxima de vagas: 20 vagas

- Unidade de Acolhimento – Associação Beneficente Encontro com Deus –  casa 2
(41) 3267-1110)

Data de Implantação da Unidade: 19/05/2000 – Não Governamental ( recebe recurso público municipal e estadual)

Capacidade máxima de vagas: 18 vagas

- Município de Cascavel:

Unidade de Acolhimento Institucional Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti
(45) 3392-6351

Data de Implantação da Unidade: 01/10/1998  - Governamental



Capacidade máxima de vagas: 20 vagas

- Município de Londrina:

Unidade de Acolhimento Casa Abrigo Canto de Dália
(43) 3341-0024

Data de Implantação da Unidade: 17/06/2004  - Governamental

Capacidade máxima de vagas: 20 vagas

- Município de Rio Negro:

Unidade de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência
(47) 3642-3349

Data de Implantação da Unidade: 08/03/2008   - Governamental

Capacidade máxima de vagas: 08 vagas

- Município de São José dos Pinhais :

Unidade de acolhimento Casa de Alice – Casa de apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica
(41) 3381-5976

Data de Implantação da Unidade: 14/11/2008   - Governamental

Capacidade máxima de vagas: 12 vagas

- Município de Ponta Grossa:

Unidade de Acolhimento Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Corina Portugal
(42) 3236-4523

Data de Implantação da Unidade: 12/12/2012   - Governamental

Capacidade máxima de vagas: 04 vagas

- Município de Foz do Iguaçu:

Unidade de Acolhimento Casa Abrigo de Mulheres
(45)3901-3440

Data de Implantação da Unidade: 01/01/2014 - Governamental

Capacidade máxima de vagas: 20  vagas

Total 9 casas abrigos
Atualizada em 25 de julho 
Fonte: Censo SUAS 2017.

Parecer da Comissão: Aguardar informação técnica da CPSE e pautar novamente na reunião.

Parecer do CEDM: Aprovado

4. Taxa de feminicídio contra as mulheres negras no estado do PR:

Solicitação de pauta da conselheira Cláudia Ikandayô da Rede Mulheres Negras – PR, referente a taxa de feminicídio

contra as mulheres negras no estado do PR. 

Parecer da Comissão: Envio da solicitação à SESP para o levantamento dos dados (2017/2018).

Parecer do CEDM: Aprovado
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