
Ofício 44/2017 – GDLL        Brasília, 20 de março de 2017. 
 

A Sua Excelência o Senhor  
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
Prefeito de Fortaleza 
Rua São José, 01 – Centro 
CEP – 60.060-170 – Fortaleza/CE 
 

Assunto: Enfrentamento à violência contra a mulher.  

 

Senhor Prefeito,  

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no ano de 2014, o Ceará apresentou 
uma taxa de 6,3% homicídios por 100 mil mulheres, superior à média nacional, 4,6% homicídio 
por 100 mil mulheres. No que se refere aos dados de estupro, foram registrados em 2014, segundo 
o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número para cada 100 mil mulheres, é inferior 
em relação ao nacional, o que pode indicar alguma particularidade local em relação a violência 
ou subnotificação desse tipo de violência.  

Segundo pesquisa realizada pelo Observatório da Mulher contra a Violência, do Senado 
Federal, no que diz respeito ao serviço do Ligue 180 da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, no Balanço de 2014, o número de relatos de violência por 100 mil mulheres registrados 
no Ceará mostrou-se inferior à taxa nacional, o que pode indicar a necessidade de maior 
divulgação do serviço. O Observatório registra ainda que a Polícia Civil do Estado, mesmo após 
solicitação formal não forneceu dados referente as ocorrências de violência contra as mulheres. 

Ademais, foi solicitado também, por meio da Comissão Permanente Mista de Combate à 
Violência contra Mulher (CMCVM), informações sobre o atendimento das recomendações do 
relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, 
aprovado em junho de 2013. Enquanto relatora da CMCVM não recebemos retorno.  

Por essas informações, compromisso com a defesa intransigente dos direitos das 
mulheres, contra toda e qualquer forma de violência, venho por meio deste, solicitar informações 
sobre o orçamento, ações e políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher 
implementadas no município de Fortaleza, no período de 2014 a 2016. ,  

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, enquanto Prefeita de Fortaleza, 
implantamos o Centro de Referência Francisca Clotilde, para atendimento à mulher vítima de 
violência, primeiro na capital, e a segunda Casa Abrigo do Estado. Dessa forma, solicito ainda 
informações sobre o organograma e funcionamento das estruturas públicas municipais de 
enfrentamento a violência contra a mulher, para que possamos conhecer, contribuir e fortalecer o 
melhor atendimento às mulheres de Fortaleza.   

Contamos com o Vosso apoio para assegurar o direito de uma vida sem violência para as 
mulheres de nossa Cidade. 

 Atenciosamente,  
 

Luizianne Lins 
Deputada Federal - PT/CE 


