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A construção deste Plano teve o assessoramento técnico realizado

pela

Secretaria de Estado da Mulher, através do projeto “fortalecendo as políticas
de gênero nos municípios maranhenses: estadualização do plano nacional de
políticas para as mulheres” – CONVÊNIO Nº 098/2010 SPM/PR.
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APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de São João dos Patos foi
criada pela Lei nº 331, de 29 de abril de 2009. Hoje, com imensa satisfação ela
apresenta o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres com ações para
o período 2013/2015, como parte integrante do Plano de Governo da Administração
Municipal, representando uma forma de consolidar as políticas de gênero, rumo a
uma sociedade mais justa e igualitária.
A construção deste plano teve inicio nas capacitações recebidas da Secretaria de
Estado da Mulher/MA, seguida de uma busca informações nas Secretarias do
município e em diversos órgãos governamentais.
As pesquisas comprovam que as mulheres são maioria, tanto da população
brasileira como do município de São João dos Patos. Mostram ainda que elas estão
conquistando posições que antes eram ocupadas apenas pelo sexo oposto, uma
prova de que as mulheres estão se firmando cada vez mais no mercado de trabalho.
Dessa forma, elas estão contribuindo para a erradicação da pobreza na medida em
que se inserem nas diversas áreas e quando colaboram para o banimento de todos
os tipos de preconceitos.
Este plano representa o compromisso do governo interativo do Prefeito Dr. Waldênio
da Silva Souza e da vice Elizamar Lima Sá, na luta pela consolidação dos direitos
humanos das Mulheres em todas as suas dimensões. Neste plano são apresentadas
as principais metas, ações, estratégias e parcerias a serem desenvolvidas no
presente exercício, priorizando os direitos das mulheres e promovendo sua
transversalidade nos órgãos públicos municipais com a participação da sociedade
civil organizada.
Confiantes na força da mulher patoense e na determinação de nossos governantes,
passamos às vossas mãos este documento que foi elaborado com muito zelo.
Maria das Dôres de Sousa Melo
Secretária de Políticas para as Mulheres
São João dos Patos – MA
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1. O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

1.1. Identificação:
Prefeitura Municipal de São João dos Patos- MA
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 135
CEP: 65665.000
DDD: (98) Fone: (99) 3551.2328/2219
Nome do Prefeito: Waldênio da Silva Souza.
Nome da Unidade: Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
Nome da responsável: Maria das Dôres de Sousa Melo
Cargo: Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres
1.2. Dados Gerais
A cidade de São João dos Patos – MA surgiu na primeira metade do século XIX,
quando os primeiros habitantes, constituído por criadores e lavradores, vindos da
Passagem Franca, atraído pela fertilidade das terras e pela beleza da Lagoa de São
João e Lagoa dos Patos, decidiram fazer morada entre essas duas lagoas.
Batizaram o local com o nome de Lagoa. Depois, sob a influência de “São João
Batista”, mudaram o nome para Lagoa de São João. Por fim, veio o nome definitivo:
São João dos Patos.
A princesa do médio sertão maranhense foi criada através de Decreto-Lei nº 130 de
19 de março de 1892, sendo emancipada no dia 12 de junho de 1938. Trata-se de
uma linda cidade, situada na micro-região das chapadas do alto Itapecuru e
localizada a 540 km de São Luís, a capital do Estado. A cidade de São João dos
Patos limita-se com os municípios de Passagem Franca, Nova Iorque, Barão de
Grajaú, Paraibano e Sucupira do Riachão, sendo a sua área territorial de
1.682,5Km². Ela conta com dois acidentes geográficos importantes, que são: Serra
dos Dois Irmãos e Rio Parnaíba, tendo uma extensa inundada pela represa da
Barragem da Boa Esperança.
A maravilhosa cidade de São João dos Patos é cortada pela BR 230, sendoservida
ainda, pela BR 135, com intensa movimentação com as cidades de Paraibano, Nova
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Iorque, Passagem Franca e Floriano, esta última, localizada no Estado do Piauí.
Vale salientar ainda, sua intensa ligação com São Luís, Balsas e região Tocantina,
sendo interligada pela BR 010.
Com referência ao clima, ele é agradável, isto é, Tropical Continental, com uma
temperatura mínima média de 23° chegando a 18° ou 16° nos meses de Junho a
Agosto. A máxima é suportável atingindo 29° a 32°C. Nos anos de El Niño, a chuva
que começa em Dezembro, atrasa ou caem de forma irregular, sendo comuns os
chamados veranicos, que afeta diretamente os produtores de arroz da região.
A economia da cidade é bastante diversificada, tendo como fonte principal a
produção artesã de bordados, a indústria de bebidas e o beneficiamento de grãos e
frutas. No setor agropecuário destacam-se a produção de arroz, milho, feijão,
abóbora, melancia e cana-de-açúcar, bem como criação semi-intensiva de gado e
caprinos. O movimento comercial é intenso, já se tornou uma referência para toda
região, visto que a cidade centraliza vários órgãos da administração
descentralizadora do Estado, fato que contribui para a geração de empregos
públicos, incrementando a renda do município.
São João dos Patos é uma cidade que cresce em ritmo acelerado. Possuindo
grande potencial para o desenvolvimento de olericultura, criação de suínos e aves.
Possui também condições propícias para implantar um sistema empresarial de
agricultura irrigada ao longo das margens da Barragem da Boa Esperança, um local
que possui vários hectares de terras inexplorados, com planícies e cerrados.O
povoamento dessa localidade é lento, sendo por isso, pouco explorado.
No setor econômico, a cidade é bem servida, pois conta com os principais agentes
financeiros do país: Banco do Brasil S.A, que fundado no dia 18 de Janeiro de
1975,a Caixa Econômica federal – CEF,que iniciou suas atividades em 22.12.10, o
Bradesco, e, um posto do CREDIAMIGO di Banco do Nordeste do Brasil.
Um ponto forte da cidade é a produção de artesanato, tendo o censo do IBGE 2010
registrado 1.137 artesãs, razão desta cidade, ser conhecida como “A Capital dos
Bordados”. Seus produtos são bem aceitos por visitantes do Brasil e do Exterior.
Esta classe está se profissionalizando a cada dia, com organizações como a Casa
dos Bordados, Associação de Mulheres Criativas eo Centro de Artesanato Dona
Sula. Em São Luís, Teresina e Brasília, encontram-se associações que divulgam por
aí afora os produtos da terra natal, as conhecidas Colônias Patoenses.
A principal fonte de renda da cidade continua sendo dos trabalhadores assalariados,
das bordadeiras autônomas, dos pequenos produtores rurais com projetos agrícolas
e de criação de pequenos animais. Lamentavelmente, a maioria da população ainda
sobrevive graças aos programas sociais implantados no município.
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Na área de educação, a cidade conta com um Pólo da Universidade Estadual do
Maranhão-UEMA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA, e duas escolas filantrópicas: Colégio Patoense “Joana da Rocha
Santos” e Escola Valenciana Maranhense - Valmar. Conta ainda com duas escolas
estaduais de Ensino Médio: Centro de Ensino Edison Lobão e Centro de Ensino Dr.
Paulo Ramos. A rede Municipal é servida com 12 escolas na área urbana
(Evangélica Batista, São Francisquinho, Raimundo Nolêto de Sousa, São Sebastião,
João Aleixo, Francisco Sá Sobrinho, Francisco Mendes Vieira, Prof. Carmelita
Cipriano Guimarães, Pe. Santiago, Eurico Santos, 31 de Março e Newton Belo), e18
escolas na área rural (Escola Prof.ª Ana rosa Barbosa, no assentamento; Jerônimo
Rua de Sousa, No Jenipapo; Euzébio Coêlho, no Cazuqui; José Rodrigues da Silva,
no Coquinho; Leônidas Pereira da Silva, na Palha; Felinto Lima, no Buriti Largo; São
João Batista, no Caminho Velho; Pedro Rua de Santana, nas Contendas; Gonçalves
Dias, na Malhada da areia; Governador João Castelo, no Barro Branco; Castelo
Branco, no saco do Belizário; Professor João Câncio, no Jatobá dos Nolêtos;
Constantino Vieira, no Caçoem; Cassemiro de Abreu, no Jiló; Odimar B. de
Carvalho, na Mata das Tabocas; Cid Carvalho, no povoado Dois Irmãos; José de
Anchieta, na União e anexo no povoado Pereira; e Santa Luzia, no povoado
Palmitos), atendendo uma população de 5.501 alunos.
No setor de comunicação, a cidade possui três canais: Rádio Sertão FM 87.9
(www.radiosertaoweb.com) que transmite o programa “Informativo Mulher” da
Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, que vai ao ar toda segunda às 11h.
Temos a RádioBoa Esperança AM 1450, que funciona desde o dia 12 de março de
1990. A cidade recebe sinal da TV DIFUSORA do Maranhão, canal 05, com um
programa diário com as notícias da cidade. Hoje, a Prefeitura mantém um portal
para divulgar suas ações (WWW.sãojoaodospatos.ma.gov.br). Na área de telefonia,
três empresas disputam os usuários: TIM, CLARO e OI.
São João dos Patos é a cidade preferida dos visitantes por ser muito festeira e
possuir uma boa rede hoteleira. O Carnaval já é tradição. A Expo-sertão (exposição
agropecuária) realizada em maio representa excelentes oportunidades de negócio.
Tem ainda a vaquejada, cuja primeira edição ocorreu em outubro de 2011; o Arraial
da Feliz Cidade, com a participação das escolas; o Patos-Folia, a maior micareta da
região; Gincanas Cultural, JIAC (jogos inter- colegiais) e Corrida do Estudante.
Alguns pontos turísticos despertam a atenção dos visitantes, como as cachoeiras do
povoado Lages, o açude grande, o morro do chapéu no povoado Jiló, bem como os
balneários denominados Pequi, Mandacaru e Limpeza, na represa do Rio Parnaíba,
formada pela Barragem da Boa esperança.
A religião predominante é o Cristianismo católico, que realiza os festejos do
padroeiro São João Batista (em Junho). Também é festejado São Francisco, no mês
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de outubro, com peregrinarão à imagem do Santo, no morro ao lado da Igreja e
culminando com uma grande procissão realizada no dia 04 de outubro, que se
constitui na maior concentração religiosa da região. Outros eventos religiosos
também acontecem nas Igrejas Evangélicas, como é o caso da Marcha para Jesus
São João dos Patos é uma cidade que avança em todos os segmentos, dado o
comprometimento de toda a equipe do atual governo, sendo as Secretarias
Municipais ocupadas, em sua maioria, por mulheres.

1.3. População
De acordo com os dados do Censo 2010, a população de São João dos Patos –
(MA) é de 24.928 habitantes, sendo que 12.718, representando um percentual de
51,1% são do sexo feminino, (dessas, 1.490 são responsáveis pelo lar sem atividade
remunerada, 1.137 são artesãs e 663 declaram exercer atividades na agricultura ou
pecuária), sendo que 12.210 do sexo masculino.
A grande maioria da população reside na zona urbana, totalizando 20.567, onde
10.654 são mulheres, ficando na zona rural apenas 4.361 pessoas, dessas, 2.064
são do sexo feminino.

1.4. Diagnóstico do município
O Censo Demográfico de 2012 registrou os dados que se seguem:Mulheres
economicamente ativas: 5.017 e não ativas: 5.542;
Mulheres responsáveis economicamente pelo lar com atividade remunerada: 1.584e,
sem atividade remunerada: 1.490
Mulheres com companheiro ou cônjuge com atividade remunerada: 1.779 esem
atividade remunerada: 1.703
Mulheres com atividade da agricultura ou pecuária: 663;e, artesãs: 1.137
Mulheres com atividade do serviço doméstico: 650 e em outras atividades: 136
Contribuintes da previdência em qualquer trabalho: 898
O Índice de desenvolvimento Municipal IFDM: 0, 5775, de Emprego e Renda; 0
3633, de Educação: 0, 7031e de Saúde: 0, 6661.
População total da cidade (Censo 2010): 24.928, sendo: Feminina: 12.718(urbana:
10.654, rural: 2.064). Urbana: 20.567 Rural: 4.361.
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Sobre morbidade, o Cartório informou: 32
Na Secretaria de Assistência Social verificou-se: Famílias cadastradas no CRAS:
1.830 (cadastro único) e, Mulheres atendidas pelo CRAS: 3.334 (atendidas por
psicólogos e assistentes sociais).
No Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescenteconstam:
Denúncias: 77 e Denúncias improcedentes: 68.
Foram colhidas informações naSecretaria de Saúde,e, de acordo com o SIAB
constam: Mulheres atendidas em 2010: 6.956; Com câncer de mama: 02; Com
câncer de colo de útero: 02; e, HIV: 04.
Dados do FUNDEB, informados pela Secretaria de Educação (2013):Numero de
professores concursados: 230, sendo 25 homens e 205 mulheres;
Dados daSecretaria Municipal de Assistência Social: Famílias de baixa renda no
cadastro único: 4.250 e, famílias beneficiadas com o bolsa família: 3.603
Informações daDelegacia da Mulher (2012):Registros de BO; 45 e Inquéritos
policiais: 43.
O Fórum de São João dos Patos informou dados de 2012:Casos de violência
contra a mulher, julgados: 01; Casos de violência contra a mulher, tramitando: 27 e,
Casos em andamento de violência contra a mulher, tramitando: 6

1.5 Diretrizes de Trabalho da Secretaria da Mulher
Desenvolver projetos para as mulheres nas áreas de trabalho, empreendedorismo e
autonomia das mulheres, diretamente ou em parceria com governo estadual;
Criar o dia do artesanato na cidade, com feiras dos produtos artesanais e de
comidas típicas;
Desenvolver as ações que possam alavancar o projeto “Casa dos Bordados”;
Criar uma central para divulgação dos produtos artesanais da cidade;
Formular políticas para as mulheres nas áreas da educação, cultura, lazer, esportes,
saúde e participação política;
Desenvolver projetos auto-sustentáveis na área da agricultura;
Promover a inclusão produtiva de mulheres de baixa renda;
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Criar um Centro de Referência para atendimento à mulher, em parceria com
organismos municipal, estadual e federal;
Intensificar de forma diversificada o programa INFORMATIVO MULHER, na Radio
Sertão FM (www.radiosertaoweb.com) ;
Promover ações com vista a uma maior aproximação com as Conselheiras do
Conselho Municipal dos direitos da Mulher e programar a eleição do Conselho, cujo
mandato expira em Julho/13;
Desenvolver ações voltadas para a capacitação das Conselheiras e do quadro de
funcionários da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres;
Desenvolver projetos voltados para mulheres da terceira idade, de forma a
contemplar as mulheres da cidade e do interior;
Promover ações voltadas para as mulheres portadoras de necessidades especiais;
Manter parceria com outras Secretarias para troca de experiências;
Proporcionar às mulheres em situação de violência um atendimento humanizado e
qualificado nas redes de atendimento direcionado à mulher;
Promover ações de enfrentamento à exploração sexual das crianças e adolescentes;

2. HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
São João dos Patos conta com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres,
um órgão integrante da estrutura organizacional da Administração direta do
município que tem a finalidade de propor, coordenar e acompanhar políticas públicas
pela ótica de gênero, e desenvolver ações de prevenção e enfrentamento da
violência contra as mulheres.
A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres foi criada pela Lei nº
331, de 29 de abril de 2009, mas só passou a funcionar a partir do dia 01 de março
2011, quando Venúsia Evangelista Santana foi empossada como a primeira
Secretária desta pasta. O evento festivo da posse contou com a presença de
Catharina Bacelar, a Secretária de Estado da Mulher.
Na seqüência, pela Portaria nº 015, do dia 22 de julho de 2011, foi criado o Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher, assinado pelo Prefeito José Mario Alves de Sousa.
Na ocasião foram empossadas 12 Conselheiras e suas respectivas suplentes Vale
registrar que apesar do pouco tempo de sua existência,esta Secretaria já conquistou
13
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o reconhecimento da comunidade enquanto espaço de defesa dos direitos das
mulheres.
A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de São João dos Patos conta
comum quadro bem reduzido de funcionários (7), ainda assim, vem se firmando
como a verdadeira defensora da mulher patoense. Além de planejar, organizar dirigir
e controlar planos e programas, projetos e ações que visem à defesa dos direitos da
mulher, procura assegurar uma plena participação do segmento na vida sócio
econômica, política e cultural do município. Procura ainda, articular-se com setores
da sociedade civil, com os órgãos públicos e privados para o desenvolvimento de
ações e campanhas educativas relacionadas às suas atribuições. De grande valia é
o apoio que recebe do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Delegacia da
Mulher, das demais Secretarias do município, dos gestores municipais e de uma
advogada da Prefeitura, que presta serviços em 2 dias da semana: terça e quinta.
Inúmeras ações já foram desenvolvidas na Secretaria, em especial, a realização de
uma conferência. A divulgação da Lei Maria da Penha é uma constante, feita através
de palestras proferidas nos diversos bairros da cidade, e no programa de rádio que é
produzido pela Secretaria da Mulher e que vai ao ar toda segunda feira das 11 às 12
h, na radio Sertão FM (www.radiosertaoweb.com).
Valorizar a mulher patoense e conscientizá-la dos seus direitos é uma das metas da
Secretaria da Mulher
Atualmente, a Secretaria funciona numa casa bem ampla, alugada pela Prefeitura
Municipal. Ela conta com uma equipe pequena, mas bem dedicada. Esta equipe é
formada por um Presidente, dois Assessores, um atendente, um Office boy e dois
vigias.

2.1. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, desde a sua
implantação, fato ocorrido em março/2011, vem procurando desenvolver ações que
possam beneficiar a mulher patoense, buscando sempre a parceria com diversos
órgãos da cidade e das demais Secretarias do município, atenta para um trabalho
voltado às necessidades das mulheres nos diversos segmentos da comunidade,
englobando os três eixos de atuação:
Prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher: A Secretaria de
Políticas Públicas para as Mulheres conta com um canal de comunicação bem
eficaz, a Radio Sertão FM, apresentando o programa “Informativo Mulher”, toda
segunda feira de 11 às 12h, com a participação de vários convidados que abordam
temas relacionados à mulher, em especialsobre violência doméstica contra amulher.
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A cidade conta uma Delegacia da Mulher, que tem à sua frente a Dra. Juliana
Soares Pires de Oliveira, uma entusiasta defensora da mulher, que tem contribuído
de forma significativa, com palestras sobre o tema “Violência doméstica contra a
Mulher”.
Outro atendimento prestado às mulheres é feito pela Dra. Laiza Christhiany da Silva
Ribeiro, uma advogada contratada pela Prefeitura e que presta serviços na
Secretaria da Mulher em dois dias da semana (terça e quinta), fazendo atendimento
jurídico às mulheres que não dispõem de recursos financeiras para contratar um
profissional. Ela atende, orienta e faz os encaminhamentos necessários à solução
dos casos que se apresentam. Esta é mais uma forma de ampliar o acesso a justiça
e garantir às mulheres orientação jurídica adequada e acompanhamento de seus
processos.
Uma contribuição valiosa vem sendo prestada pela advogada Vanessa Campos, que
é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Ela é especialista em
palestra sobre a Lei Maria da Penha e colabora na divulgação da Lei 11.340/2006,
conhecida como Lei Maria da Penha.
Pesquisas demonstram que no ano de 2012, foram registrados 45 casos de
violência domestica contra a mulher. E, segundo a Delegacia da Mulher de São João
dos Patos, no período 2012/2013 registram apenas 34 casos de violência contra a
mulher em andamento. Estes foram cometidos por homens, em sua maioria com
quem as vítimas possuem uma relação afetiva.
Vale salientar que a Lei Maria da Penha constitui-se num importante avanço no
sentido de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, na medida em que
está sendo divulgada pelos meios de comunicação disponíveis nesta cidade, e
enquanto conceitua os tipos de violência: doméstica, que podem ser: psicológica,
sexual, patrimonial e moral. É Através dessa grande conquista que a Secretaria
Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres vem consolidando políticas de
enfrentamento a violência contra as mulheres, garantindo a aplicabilidade da Lei
Maria da Penha por meio de estudo e difusão da mencionada Lei.
Ainda, no que se refere ao comprometimento do Município em casos de violência
contra a mulher, a cidade conta com o Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS), e Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS),
órgãos que desenvolvem serviços básicos continuados e ações de caráter
preventivo para as famílias sem situação de vulnerabilidade social.
Capacitação para o trabalho e Inclusão produtiva: Nessa área, a cidade é
privilegiada, pois conta com excelentes parceiros, aptos a apoiar e capacitar
mulheres para inserção no mercado de trabalho.Tem o IFMA (Instituto Federal do
Maranhão) que em 2011 desenvolveu o projeto Mulheres 1000, atendendo 17
15
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mulheres, com o curso de artesão e bordado a mão;Em 2012 – foram atendidas 100
mulheres, com os cursos “doces e salgados” e corte e costura;e, para 2013 estão
selecionadas 100 mulheres para cursos de iniciação ao artesanato, uma vez que a
cidade tem tradição nessa área e necessita intensificar a sua produção.
Formação para a cidadania: A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
tem procurado desenvolver projetos voltados para a formação da cidadania, através
de parceria com diversos organismos governamentais das esferas, municipal,
estadual e federal promovendo palestras informativas sobreosdireitos da mulher,
com especial atenção à divulgação da Lei Maria da Penha.

.2.2 Transversalidades de gênero nas políticas públicas.
A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres além de manter
serviços e desenvolver ações de enfrentamento a violência doméstica, busca
articular com outros órgãos da administração municipal, promovendo a integração
com as demais Secretarias do município nos serviços direto ou indiretos a fim de
atender as perspectivas das mulheres vitimas de violência.

2.3 Participação e controle social
A Secretaria de Políticas para as Mulheres de São João dos Patos representa um
espaço de transformação social, integrante da estrutura organizacional da
administração direta do Município e visa melhorias de qualidade de vida da
população, em especial, da mulher patoense, e luta para garantir os seus direitos,
através de canais efetivos de participação, representação, negociação e articulação,
comprometida que é com o desenvolvimento e fiscalização de políticas públicas de
interesse da população feminina.
No sentido de garantir o controle social do município, a Secretaria de Políticas para
as Mulheres conta com a participação social, nas pessoas das Conselheiras do
Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, que é constituído de 12
membros, sendo seis da sociedade civil organizada. No que diz respeito à
participação, a Secretaria conta com a parceria de diversos órgãos da cidade, tais
como a Delegacia da Mulher, Promotoria de Justiça,Conselho Tutelar, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Instituto Federal de Educação do Maranhão-IFMA, entre
outros, sem contar com o apoio irrestrito de todas as Secretarias do Município e do
Prefeito Municipal.
A cidade de São João dos Patos possui uma característica que a difere de muitas
outras: a garra e determinação de suas mulheres. Estas representam maioria da
16
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população e ocupam as mais variadas posições da administração pública e nas
demais áreas de trabalho da cidade. A título de exemplificação, a Vice Prefeita é
mulher e das11 Secretarias do município, 8 são ocupadas por mulheres. Na área de
Educação elas dominam: são 205 mulheres para 25 homens. Vale salientar a
grande contribuição das bordadeiras. O trabalho delas contribui para o aumento do
IDH da cidade. Trata-se de uma cidade que conta com mulheres comprometidas
com o desenvolvimento da cidade e que estão atentas às políticas de interesse da
população feminina.

3. PRINCÍPIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES
A criação da Secretaria de Políticas para Mulheres foi uma grande conquista das
mulheres na batalha contra a discriminação sofrida ao longo do tempo por conta do
machismo predominante na sociedade brasileira. Esse órgão foi criado em 2003,
pelo Governo Federal e tem como finalidade eliminar as desigualdades de gênero
nas políticas públicas, e que se orientam pelos princípios mencionados no PMPM,
que se seguem:
Autonomia – Deve ser assegurado às mulheres o poder de decisão sobre suas
vidas e corpos, rompendo com a dependência, exploração e subordinação em todos
os planos de suas vidas;
Igualdade – Homens e mulheres são iguais. Todos necessitam de respeito e
atenção nos diferentes momentos da vida;
Respeito – Combater toda forma de discriminação;
Equidade – Reconhecimento das necessidades próprias dos diferentes grupos de
mulheres;
Universalidade das políticas – A busca de igualdade e equidade de gênero, raça e
etnia nas três esferas governamentais;
Laicidade de Estado – Cada ser humano tem o direito que professar sua fé de
acordo com sua escolha;
Justiça social – Reconhecimento da necessidade de retribuição dos recursos
produzidos pela sociedade:
Transparência dos atos públicos-Uma luta para que a administração pública seja
cada vez mais participativa e interativa;
Participação e controle social – garantir a participação das mulheres na
formulação e avaliação das políticas públicas.
17
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4.PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Eixo 1-Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e Direitos reprodutivos.
Ações

Responsáv
el

Parceiros

Realizar Campanha da Secretaria
SEMU/SEC. DE SAÚDE
saúde Integral da mulher da Mulher DO ESTADO MINISTERIO
e
DA SAUDE/MDS.

Metas

ANUALMENT
E

Secretaria
de Saúde
Promover capacitações Secretaria
permanentes
para da Mulher
profissionais de saúde e
sobre violência contra
mulher
Secretaria
de Saúde

SEC. AFINS
SOCIAL/SEMU/DEFENSO
RIA PUBLICA/MINITERIO
PÚBLICO.

Ampliar o acesso de Secretaria
SEC. DE SAUDE
Mulheres ao cuidado á da Mulher ESTADUAL/SEMU.
saúde
integral
das e
SPM
Mulheres

ANUALMENT
E

ANULAMENT
E

Secretaria
de Saúde
Promover campanha de
sensibilização sobre das
doenças
sexualmente
transmissíveis
para
adolescentes,jovens,adul
tas e Idosas

Secretaria
de Saúde e
Secretaria
da Mulher

SEC. DE SAUDE
ESTADUAL/SEMU
SPM/MINISTÉRIO DA
SAÚDE

ANULAMENT
E
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EIXO 2 Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica
Ações

Responsável

- Ofertar oficinas
de
qualificação
profissional que
gere renda e
promova
a
cidadania
das
mulheres
de
baixa renda que
vivem
em
situação
de
violência.

Sec.
Municipal da
Mulher e Sec.
Municipal de
Assistência
Social.

Parceiros

Metas

MDS/MEC/SEMU

ANUALMENTE

Incentivar
o Sec.
acesso
das Municipal da
mulheres
aos Mulher
empreendimentos
econômicos
solidários
e
fortalecer a rede
de mulheres na
economia
solidária

SEC. MUNICIPAL DE
ATÉ 2015
ASSISTÊNCIA
SOCIAL/SEDU/OMEC/SEDES

Realizar Sec.
campanhas
Municipal da
municipais
de Mulher
combate
à
discriminação
baseada
em
gênero,
raça/etnia
em
relação
ao
mercado
de
trabalho.

DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DA ÁREA DO
TRABALH0

ANULMENTE

DEPARTAMENTO DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL
SEMU
SPM
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Eixo 3 Enfretamento de todas as formas de violência contra a Mulheres
Ações

Responsável

Parceiros

Metas

Capacitar
profissionais
da
rede
sobre
melhore
formas
de atendimento e
encaminhamentos
de
Mulheres
vítima de violência

Secretaria
da
Mulher,
Secretaria
de
Assistência
social, Secretaria
de
Saúde
e
Secretaria
de
Educação

SEC. DE SAUDE
ESTADUAL/SEMU/

-

Realizar
campanhas
e
palestras
sobre
enfrentamento da
violência contra a
Mulher

Secretaria
da SEC. AFINS
Mulher
e
Secretaria
de SEC.SOCIAL/SEMU/
Assistência Social DEFENSORIA
PUBLICA/MINITÉRIO
PUBLICO/CREAS/

ANUALMENTE

SPM/DEFENSORIA
PÚBLICA

ANUALMENTE

Secretaria
Mulher e

da SEMU/SEC.
SAÚDE.
ESTADUAL/MINISTÉRIO
PÚBLICO/DEFENSORIA ANUALMENTE
campanha16 dias
PÚBLICO/TRIBUNAL DE
Sec.
de
de Ativismo pelo
JUSTIÇA,.
Assistência Social
Fim da Violência
Realizar

contra
as Mulheres.
Secretaria
palestra Mulher
sobre a Lei Maria Delegacia
Mulher
da
penha
em
Realizar

escolas

da MINISTERIO PÚBLICO
e /SEMU/DPE/SPM
ANUALMENTE
da

e

povoados
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Eixo 4- Cultura, Esporte, Comunicação e Mídia
Ações

Responsáve
l

Parceiros

Promover
campanha
por
um
Carnaval
Seguro
e
sem
Violência.

Secretaria da GABINETE DO
Mulher
e SECRETARIAS E
Secretaria de
COMDIM
Desporto,
cultura
e ,
Lazer

Metas

PREFEITO/ ANULAMENTE

Promover a Secretaria da SEMU/DEFENSORIA
participação
Mulher
e PUBLICA/MINITERIO
das mulheres COMDIM
PUBLICO/CREAS/
RÁDIO
trabalhadora
SERTÃO FM /SINDICATO DOS
s rurais e
TRABALHADORES
demais
RURAIS/SECRETARIAS
instituições a
SEMANALMENT
participar
E
efetivamente
divulgando
direitos das
mulheres no
programa de
rádio
“Informativo
Mulher”;

Incentivar á

Secretaria da
Mulher e

participação
da
comunidade
Faveira no

GABINETE DO PREFEITO,
SECRETARIAS,

ANUALMENTE

COMDIM
SEC. de
Assistência
Municipal

RÁDIO SERTÃO FM
/SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS/
CENTRAL DE
21
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COMUNICAÇÕES//MINISTÉRI
O DAS COMUNICAÇÕES

concurso
“Prêmio
Mulheres
Negras”.

Eixo 5- Enfrentamentos do Racismo, Sexismo e Lesbofobia
Ações

Responsáv
el

Parceiros

Metas

Realizar palestras de
informação
para
Mulheres
negras
e
quilombolas
sobre
o
acesso a direitos e
políticas
públicas
(Adolescente/jovens/adult
as e Idosas).

Secretaria
da
Mulhere
Secretaria
de
Assistênci
a social

SEMU/CONSELHO
ESTADUAL DA
MULHER/SPM/FÓRUM
LGBT, DELEGACIA DA
MULHER

ANUALMENT
E

Realizar Seminários
campanhas contra
Racismo, Sexismo
Lesbofobia.

e Secretaria
o da Mulher
e e
Secretaria
de
Assistênci
a Social

SEMU/SPM;/DEFENSORIA ANUALMENT
PÚBLICA/CONSELHO/FÓR E
UM ESTADUAL DE
MULHERES/ GRU /GRUPO
LÉSBICO ESTADUAL-LEMA

Eixo 6 – Igualdades para Mulheres Jovens, idosas
Ações

Responsável

Estimular
a Secretaria
autonomia de Mulher
Mulheres
Secretaria
jovens, idosas

Parceiros

Metas

da SEMU/CONSELHO
ANUALMENTE
e ESTADUAL DA
de MULHER/SPM/CONSELHO
ESTADUAL DA PESSOA
22
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e
com Agricultura
deficiência
através
de
cursos
de
geração
de
renda.

COM DEFICIÊNCIA

Promover
o
acesso
e
participação de
Mulheres
jovens, idosas
e co deficiência
em
Projetos,
Programas,
Serviços
e
Benefícios
municipais.

SEMU/CONSELHO
ESTADUAL DA
/CONSELHO ESTADUAL
DA PESSOA IDOSA/
/SPM//MDA/MDS

Secretaria
da
Mulher, Sec. de
assistência Social
e
Secretaria
Municipal
de
promoção
às
pessoas
com
Deficiência.

ANUALMENTE

5. MONITORAMENTO DO PLANO
O Monitoramento do Plano Municipal de Políticas para as
Mulheresgarantirá a eficácia do mesmo e a sua credibilidade no que foi proposto,
sendo que em 2016, os resultados serão apresentados para a comunidade, da
seguinte forma :
1.
2.
3.
4.

Ações programadas e Resultados obtidos;
Metas previstas e as alcançadas;
A relação entre as estruturas orçamentárias e programáticas;e
Seminário na Câmara de Vereadores para apresentaçãodas
metas alcançadas
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