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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Promoção / Autonomia / Protagonismo / 
Prevenção / Combate à Violência

OBJETIVOS



EQUIPE
Cintia Wozniack – Secretária Municipal da Mulher

Valéria Mello – Diretora Geral

Meyrielli Garnica – Assessoria Adm, Técnica e Jurídica da Gestão.

Rafaela Moreira – Assessoria e Gestão Estratégica (Controle Social).

Bruna Gabriela – Coordenação do Núcleo de Atendimento à Mulher Fazendense.

Selma Pires – Educadora Social do Núcleo de Atendimento à Mulher Fazendense.

Jhoane Caroline – Estagiária (Direito)

Alicia Marçal – Estagiária (manhã)

Ana Clara – Estagiária (tarde)

•EQUIPE Patrulha Mulher Segura:  parceria da Secretaria Municipal da Mulher com a 
Secretaria Municipal de Defesa Social.

Guarda Municipal Adriano Godoy

Guarda Municipal Roseli



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Julho/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher

DIREÇÃO GERAL

Eixo: Gestão Adm 

e de Projetos

Fundo Municipal dos 

Direitos da Mulher

Eixo: Gestão 

Estratégica

Eixo: Prevenção e 

Enfrentamento à 

Violência

Eixo: Promoção 

da Mulher

Núcleo de 

Atendimento à Mulher 

Fazendense

Patrulha Mulher 

Segura

Projetos: “Bem Me 

Quer, Bem Me Quer”;

“Vamos Falar da Maria?”

Trabalho e inclusão 

produtiva de mulheres; 

Empreendedorismo; 

Formação política e de 

cidadania para mulheres; 

Saúde da Mulher; 

Autoestima; 

Empoderamento, 

Protagonismo e 

Ressignificação de Vida.

Assessoria na implementação 

de atividades, serviços, 

projetos e programas de 

atendimento às mulheres; 

Assessoria na proposição de 

fluxos e protocolos; 

Proposição de instrumentos 

legais para dar 

sustentabilidade às ações 

desenvolvidas; Orçamento 

para o desenvolvimento da 

política para mulheres no 

âmbito municipal; RH; 

Compras / Licitações; 

Patrimônio.

Articulação com a rede 

intersetorial; Desenvolvimento 

de projetos transversais em 

parceria com as demais 

secretarias e órgãos, em 

todas as esferas de governo, 

bem como com a sociedade 

civil; Capacitação para a rede 

e servidores; Sistemas de 

informações, registros e 

diagnóstico sobre a mulher no 

município; Assessoria técnica 

e apoio ao Conselho 

Municipal de Defesa dos 

Direitos das Mulheres, 

assegurando participação e 

controle social, Conferência e 

Plano Municipal.

Projetos: “Roda de 

Fuxico”

Projeto: “Por Elas”

Projeto Amparar



PROGRAMAS e PROJETOS 2018 / 2019

•“Núcleo de Atendimento à Mulher Fazendense”



PROGRAMAS e PROJETOS 2018 / 2019

•“Núcleo de Atendimento à Mulher Fazendense”-
Iniciado em Setembro/2018.

- Instituído pelo Decreto 4851/2018.

- Objetivo:  Atender a mulher vítima de violência doméstica/familiar e/ou 
de gênero, com acolhimento humanizado, escuta especializada e 
encaminhamento para a rede de proteção, visando dar agilidade aos 
procedimentos policiais e judiciais.
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•Projeto “Patrulha Mulher Segura” - Iniciado em Jan/2019.

- Objetivo: resguardar a segurança das mulheres em situação de violência familiar/doméstica e/ou de gênero no momento 

de retirada dos documentos ou  pertences pessoais de sua residência, bem como na sua condução a outros locais de 
atendimento, quando for o caso.

- Metodologia:  Equipe de apoio da Secretaria Municipal de Defesa Social, passando a ser designada Patrulha Mulher 
Segura, composta por dois guardas municipais, sendo um do sexo masculino e uma do sexo feminino, a qual fica vinculada à 
Secretaria Municipal da Mulher, com a principal atribuição de apoiar a atuação do Núcleo de Atendimento à Mulher 
Fazendense, nos seguintes moldes:

•1- apoio aos atendimentos do Núcleo e acompanhamento das vítimas à residência para retirada de documentos e pertences 
pessoais, bem como, quando se fizer necessário, a outros locais de atendimento;

•2- realização de rondas periódicas, atuando preventivamente, nos bairros e/ou regiões onde o Núcleo identificar como áreas de 
incidência de violência contra a mulher.

•3- capacitação de Guardas Municipais e demais agentes públicos de segurança envolvidos para o correto e eficaz atendimento às 
mulheres vítimas de violência familiar/doméstica e/ou de gênero, visando atendimento humanizado e qualificado.

• 4 – acompanhamento de equipe designada pela Secretaria da Mulher em palestras, eventos e cursos de capacitação, a fim de 
promover campanhas de cunho educacional e preventivo sobre direitos, formas de defesa destes, bem como locais de 
atendimento e serviços ofertados pelo município.
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•Projeto “Bem Me Quer, Bem Me Quer” - Iniciado em Fev/2019.

- Objetivo: Levar informações sobre tipos de violência contra a mulher e divulgar os canais de 
denúncia, em empresas privadas, comércio em geral, órgãos públicos e organizações da 
sociedade civil.

- Metodologia: Afixar cartazes e disponibilizar agenda de mini palestras e/ou rodas de 
conversa.

- Execução no período de Fev/2019 à Julho/2019:

- Fase 1: Escolas Municipais, Colégios Estaduais, APAE, CMAEE, CMEI’s, Unidades de Saúde, CRAS 
e CREAS em todos os órgãos públicos da prefeitura.

- Fase 2: Escolas particulares, laboratórios e clínicas médicas do município.

- Fase 3: Academias.

- Fase 4: Igrejas Evangélicas e Católicas.

- Fase 5: Transporte Público.

- Fase 6: Salões de Beleza e Barbearias.

- Fase 7: Indústria e Comércio.

- Alcance do Programa: Além dos funcionários das instituições visitadas, o cartaz multiplica a 
informação para os clientes e usuários, possibilitando o alcance de milhares de pessoas.
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•Projeto “Vamos Falar da Maria?” - Iniciado em Agosto/2019.

- Objetivo: Capacitar a rede de proteção sobre a Lei Maria da Penha e formas de violência 
contra a mulher, bem como sobre  fluxos, atendimento humanizado e abordagem da vítima.

- Público alvo: Servidores públicos e funcionários de empresas privadas e OSC.

- Estratégia:  Palestra

- Carga Horária: 1:30min.
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•Projeto “Roda de Fuxico” - Iniciado em Agosto/2019.

- Objetivo: Levar informações sobre a Secretaria Municipal da Mulher e desenvolver temas 
(conforme o grupo) como: Trabalho e Inclusão Produtiva; Empreendedorismo; Formação 
Política e Cidadania; Saúde da Mulher; Autoestima, Empoderamento, Protagonismo e 
Ressignificação de Vida;  etc. Leva também informações sobre programas, projetos e serviços 
disponibilizados por outras Secretarias no município.

- Público alvo: grupos de mulheres organizados pelos equipamentos públicos e organizações 
da sociedade civil.

- Estratégia: Fuxico (artesanato). Apresentação do Projeto. Entrega de kits de costura (fio, 
agulha, retalhos). Técnicas de fuxico. Apresentação da Secretaria da Mulher (vídeo, equipe, 
projetos, serviços). Dinâmicas de Grupo. Roda de Conversa temática.

- Metodologia:  04 (quatro) encontros com aproximadamente 2h de duração.

Grupos de 10 a 20 mulheres.
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•Projeto “Amparar” - Iniciado em Setembro/2019.

-Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

-Objetivo: Auxiliar as mulheres com dificuldades de deslocamento no transporte para a 
realização de  exames periciais.

-Metodologia: Agendamento diário. O veículo  sai diariamente às 13:30h da Secretaria Municipal 
da Mulher, aguarda o atendimento e traz a mulher de volta para o município.
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•Projeto “Por Elas” - Iniciado em Setembro/2019.

- O projeto tem por objetivos:

1 - Levar informações institucionais sobre programas, projetos e serviços da Secretaria Municipal 
da Mulher;

2 – Apresentar os fluxos e protocolos do Núcleo da Mulher Fazendense;

3 – Abordar os seguintes temas: Formas de Violência contra a Mulher; Abordagem e 
Acolhimento da Mulher Vítima de Violência.

- Público alvo:  instituições ou grupos organizados pelos equipamentos públicos e 
organizações da sociedade civil.

- Estratégia: Apresentação da Secretaria da Mulher (vídeo, equipe, projetos, serviços) e do 
Núcleo de Atendimento à Mulher Fazendense; Palestras sobre formas de violência contra a 
mulher; abordagem e acolhimento da mulher vítima de violência. Dinâmica de Grupo.

- Metodologia:  01 (um) encontro com aproximadamente 01 (uma) hora de duração.



CONTROLE SOCIAL

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

l Sustentabilidade através de 

legislação e normativas 

próprias



DIAGNÓSTICO E MAPA DA MULHER
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