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RESOLUÇÃO nº 24, de 05 de novembro de 2014. 
 

Aprovar o Fluxo dos Casos de Violência 
contra as Mulheres atendidos pela 
Delegacia da Mulher e encaminhados para o 
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS III. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM de Cascavel/PR, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n° 5.844 de 11 de agosto de 2011, que 
dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Mulher e institui o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher e dá outras providências, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 
 
CONSIDERANDO a Lei “Maria da Penha”, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que 
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 7.353, de 29 de agosto de 1985, que Cria o Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 17.504 de 11 de janeiro de 2013 que cria no âmbito 
da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o Conselho Estadual 
dos Direitos da Mulher – CEDM. 

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Políticas para Mulheres.  

CONSIDERANDO a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.  

CONSIDERANDO o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.  

CONSIDERANDO que o Município de Cascavel foi contemplado como “Município Pólo” 
no Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, do Plano no Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres.  

CONSIDERANDO o Fórum Regional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres, 
realizado no município de Cascavel na data de 20 de agosto de 2014.  

CONSIDERANDO a proposição do Fluxo dos Casos de Violência contra as Mulheres 
atendidos pela Delegacia da Mulher e encaminhados para o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS III, apresentado pelos técnicos do CREAS 
III na 8ª Reunião Ordinária realizada no dia 05 de novembro de 2014.   

 
 



RESOLVE: 
 
Art. 1º – Aprovar o Fluxo dos Casos de Violência contra as Mulheres atendidos pela 

Delegacia da Mulher e encaminhados para o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS III, a saber: 

“[...] no momento em que a mulher chega à Delegacia para realizar denúncia da violência 

vivenciada, o atendente deste órgão, além de registrar o Boletim de Ocorrência, deve 

orientá-la sobre os serviços oferecidos pelo CREAS III. Informando que o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III é um serviço de apoio, 

orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação 

de ameaça ou violação de direitos. Compreende ações e orientações direcionadas para a 

promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, 

comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do 

conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco 

pessoal e social. Este serviço presta atendimento a famílias e indivíduos que vivenciam 

violações de direitos por ocorrência de: Violência física, psicológica e negligência. 

Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual. Afastamento do convívio familiar devido à 

aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção. Tráfico de pessoas. Situação 

de rua e mendicância. Abandono. Discriminação em decorrência da orientação sexual 

e/ou raça/etnia. Outras formas de violação de direitos decorrentes de 

discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição 

de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar. Descumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família – PBF e do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI em decorrência de violação de direitos. Acompanhamento das 

famílias do Benefício de Prestação Continuada – BPC, quando em situação de risco 

pessoal e social, por violação de direitos. Após a mulher receber orientação sobre este 

serviço e desejar atendimento, a Delegacia imediatamente encaminhará cópia do Boletim 

de Ocorrência ao CREAS III. Caso a mesma não manifeste interesse no atendimento, o 

Boletim de Ocorrência não necessitará ser encaminhado”. 

Art 2º - Encaminhar o Fluxo a Delegacia da Mulher por meio de Comissão Especial do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM.  

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.  

 
Cascavel, 05 de novembro de 2014. 

 
 

Maria Lúcia Kleinhans Pereira 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 


