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Conferência Nacional de Mulheres - Brasilia, 2004.
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Lontro Social Cafezal - 1998

CONSTRUIR
A CIDADANIA

DA MULHER
NOS MUNICÍPIOS
Uma das formas da administração pública mostrar sua modernidade é a
capacidade de incorporar o debate em torno da implantação de políticas
públicas para a mulher e em defesa da igualdade racial. Sem dúvida, a
compreensão desta necessidade é uma das grandes conquistas do convívio
humano dos nossos tempos.

O reconhecimento dos governos de que as mulheres vivem situações
particulares, discriminações e preconceitos herdados da sua condição
feminina, foi traduzido no surgimento de fóruns governamentais,
estimulado pela ONU - Organização das Nações Unidas - por ocasião da
instituição da Década da Mulher (1975 1985).

É fato inegável que as relações de poder são desiguais entre homens e
mulheres e entre negros e brancos. Ao admitir a existência de manifes-
tações de tratamento desigual sobre o gênero feminino, o Estado impõe para
si a responsabilidade de organizar ações governamentais que respondam às
demandas desse tão importante segmento da sociedade. Este reco-
nhecimento oficial também possibilita o envolvimento de amplos setores
num debate que antes se restringia apenas às mulheres.

O caminho ainda é longo até a cidadania plena da mulher. A construção
democrática de um governo - seja ele federal, estadual ou municipal - deve
se orientar pela busca de justiça social e cidadania para todos, tendo como
ponto indispensável a igualdade entre os sexos e entre as raças e etnias.
Implantar políticas públicas que reconheçam estas desigualdades e
orientem suas ações no combate às discriminações faz parte das conquistas
democráticas de nossa gente brasileira.

As mulheres já se organizam em movimentos associativos, já se fazem
presentes nos partidos políticos, têm consolidado suas ações como cidadãs e
servidoras, acrescentando suas especificidades, denunciando as
desigualdades e pressionando por ampliar sua participação. Cabe aos
governos responder às suas demandas imediatas demonstrando o seu
reconhecimento político enquanto cidadãs de seus municípios, através da
implantação das políticas públicas.

Jô Moraes
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OS PRIMEIROS PASSOS
PARA A IMPLANTAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA AS MULHERES
NOS MUNICÍPIOS

Ato p(-1,i Reforma Agrária

Para a efetiva implementação de uma política voltada para a igualdade de oportunidades
entre os gêneros é fundamental que a própria administração se converta em um exemplo
de respeito a essa política a fim de que se crie uma cultura de trabalho sensível às
diferenças. Para isso, todo o seu planejamento, do Plano Diretor (para as cidades de mais
de 20 mil habitantes), passando pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias e pelo Orçamento, deve ser elaborado com base em algumas normas
orientadoras:

• Articulação política para que o tema se torne transversal, garantindo que
essa perspectiva de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
se incorpore a todas as ações do governo, nos mais diferentes níveis e nos
mais diferentes órgãos da administração.

Investimento financeiro que propicie a ampliação quantitativa e
qualitativa dos serviços públicos e que possibilite a efetiva consolidação
dos órgãos que coordenam o atendimento às demandas das mulheres. O
debate e a tramitação do Orçamento deve ter essa referência como base
para a realização dessas políticas.

• Execução de projetos que impliquem atenção às reivindicações específicas
da mulher e que possibilitem o surgimento de novos espaços de poder no
interior da administração. Deve-se ampliar o número de órgãos ocupados
por mulheres, ter uma política de funcionalismo que valorize e dê
visibilidade a participação das funcionárias e que possa dar suporte à
política de igualdade de oportunidades.

• Uma gestão democrática constrói-se com a ampliação e consolidação da
relação com os movimentos sociais, incentivando e promovendo
mecanismos de controle e participação popular. A discussão da política
pública junto ao segmento interessado, no caso a mulher, só será
instrumento de mudança se vier acompanhada de um poder de decisão.
Todo município tem sempre grupos de mulheres reivindicando. E
importante que a Prefeitura valorize esses movimentos. Cabe a ela auxiliar
na formação desses grupos, oferecer estrutura para o desenvolvimento dos
seus trabalhos e ouvir suas demandas.
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Teatro no alojamento da SLU

A AÇÃO NOS MUNICÍPIOS
1. Órgãos de Coordenação e Controle
A efetivação das políticas públicas para a mulher depende da existência de um setor
responsável, na Prefeitura, que centralize o planejamento e coordene as ações previstas
num determinado plano municipal. Por isso, há necessidade da criação de estruturas
governamentais voltadas para a coordenação das políticas de igualdade.

Como já acontece em muitos municípios, dependendo das possibilidades, essas
estruturas podem ser criadas sob a forma de Conselhos, Coordenadorias e até
Secretarias, já existindo experiências muito bem sucedidas. Dependendo do tamanho do
município e das forças que atuam na comunidade, uma Assessoria Especial, por exemplo,
ligada ao gabinete do prefeito, pode ser a alternativa de interlocução entre a Prefeitura e
os grupos organizados.

Os CONSELHOS são órgãos mais formuladores de políticas. Têm como objetivo
recomendar medidas que visem defender os direitos da mulher; realizar estudos sobre
sua situação no município; firmar convênios com outros órgãos para executar programas;
fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação vigente, prestando assessoria ao
executivo em todos os níveis.

As COORDENADORIAS, além das funções acima citadas, elaboram, coordenam, executam
e cooperam com outros órgãos da administração pública na construção de políticas que
atendam as necessidades específicas das mulheres.

Já as SECRETARIAS contam com estruturas mais consolidadas como: dotação
orçamentária, corpo técnico próprio para realizaram as funções indicadas anteriormente
com maior autonomia e capacidade resolutiva.

No caso de algumas cidades, onde a escassez de recursos é maior, uma ASSESSORIA com
uma Comissão Técnica Inter-áreas pode ser um primeiro passo para demonstrar o
compromisso da administração com uma política de igualdade de oportunidades.

1-5 ^



O Plano deve conter
medidas e ações
positivas iI
diferentes áreas:

_a M NA ÁREA DÁ SAÚDE:
Orçamento Participativo BH

2 Pontos para um Plano Municipal de Políticas
para as Mulheres

A estrutura do Estado brasileiro, tanto nos municípios como no nível mais elevado que é o
governo federal, não tem a prática de realizar um planejamento de suas ações e garantir o
seu controle e execução. Há uma permanente descontinuidade na ação política, uma
comparti mentação na atividade administrativa, com alguns órgãos realizando ações sem
integração com os outros, e uma prática fisiológica na relação com a sociedade civil. A cada
novo governo se sucedem modificações nos programas. Ações políticas mais duradouras
dependem da sensibilidade do governante de plantão.

Esta prática administrativa compartimentada dificulta o desenvolvimento de políticas de
combate às discriminações contra a mulher na forma abrangente como elas precisam
ocorrer.

Para enfrentar esta realidade administrativa, os governos municipais devem ter a
preocupação imediata de formular seus planos em todas as áreas. No caso específico das
políticas públicas para as mulheres, essa formulação deve anteceder o debate do Plano
Plurianual para que o mesmo possa refletira elaboração da política específica assim como a
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária.

• Desenvolver o debate em torno da implantação e fortalecimento do Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM, lançado em 1983, adotado como
diretriz nacional em 1985 e que prevê ações educativas, preventivas, diagnósticas,
de tratamento e recuperação das mulheres. Avançar em medidas que envolvam
vários aspectos da saúde da mulher e não só o período da gravidez e o puerperal,
alertando para o aumento da incidência da gravidez na adolescência.
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• Divulgar informações sobre os serviços de atendimento pelo SUS, em especial os
relativos à prevenção do câncer, ao planejamento familiar e aos programas
relativos à hipertensão.

• Reconhecer a necessidade de atenção especial à saúde da mulher negra, em
especial quanto à incidência da anemia falciforme.

• Organizar a implantação da Portaria do Ministério da Saúde sobre o atendimento
pelo SUS, em casos de aborto legal previsto no Código Civil.

Estruturar o direito à cirurgia reparadora da mama nos casos de mutilação
decorrente de tratamento de câncer que inclui a orientação para onde
encaminhar.
Criar os Comitês de Mortalidade Materna que estudam a existência de casos no
município e recomendam medidas para impedi-[os.

• Garantir, com prioridade, a assistência ao Pré-Natal, inclusive na Zona Rural.

pF	-
T	•

bE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO:
	 Campanha por um trânsito melhor

• A Secretaria de Educação deve estabelecer uma programação pedagógica que
possibilite discussões, nas salas de aula, sobre preconceitos, discriminação no
trabalho, sexualidade, violência contra a mulher, respeito à diversidade étnico-
racial, respeito à orientação sexual diferenciada e religiosa entre outras.

• Desenvolver campanhas e atividades de sensibilização e prevenção sobre as
desigualdades entre os sexos e as étnico-raciais com a comunidade escolar,
incluindo os profissionais e especialistas da área e as associações de pais e mães.
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• Realizar uma vigilância crítica permanente sobre o conteúdo dos livros didáticos
que, na sua maioria, desqualificam ou tornam invisíveis os personagens
femininos, tanto os da história, como os apresentados nas atividades.

• Discutir, com todos os profissionais da área, as atitudes cotidianas na vida escolar
que reforçam os estereótipos como: mandar as meninas limparem a sala,
liberarem os meninos de qualquer atividade de organização dos espaços, inibir a
escolha das meninas em algumas modalidades de esporte, entre outras.

• Aproveitar as datas simbólicas (Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia Internacional da
Mulher) para discutir os papéis de homens e mulheres, incluindo aí os papéis dos
filhos e filhas em sua casa.

• Criação e fortalecimento de creches públicas, compreendendo que o cuidado
com os filhos e filhas das mães trabalhadoras faz parte da responsabilidade com a
educação do povo.
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Ato pela Paz

• NA ÁREA DO TRABALHO:

Cursos de capacitação de mulheres para o trabalho, compreendendo que os
cargos que ocupam são mais irregulares e menos protegidos.

• Organizar, junto à Secretaria de Saúde um programa de Saúde da Trabalhadora
para orientar melhor os atendimentos dessa área.

• Convênios com algumas empresas para encaminhamento das trabalhadoras
chefes de família que se encontram em situação de risco, pelo desemprego.
Cursos de orientação para constituição de cooperativas de trabalho e
estabelecimento de uma linha de crédito que as ajude a iniciar as atividades.

• Equipamentos sociais de apoio à trabalhadora: lavanderias e restaurantes
comunitários, em especial nos bairros que concentram população mais carente.

As secretarias de administração ou órgãos relacionados com essa atividade
devem estabelecer uma política de pessoal levando em conta as particularidades
da vida das funcionárias e seus conflitos específicos.

[8



Protesto contra o apagão de FHC

dm NA ÁREA DOS DIREITOS CIVIS E DO COMBATE À VIOLÊNCIA:

• Criar um Serviço de Apoio Jurídico da própria Prefeitura ou em parceria com as
faculdades de direito, nos casos de violência contra a mulher, Litígios familiares e
direitos sociais, particularmente os estabelecidos pela Lei Orgânica da Assistência
Social - LOAS. Orientação nos casos de exame de DNA para investigação de
paternidade.

• Estabelecer convênio com a Secretaria de Segurança para estruturar a Delegacia
Especializada de Crimes contra a Mulher.

• Criação de serviços, abrigos ou casas de apoio, para o acompanhamento de
mulheres e filhos que denunciam e sofrem situações de violência.

• Elaboração e Publicação de um guia de recursos disponíveis para as mulheres
vítimas de violência e de um manual informativo contendo normas e
recomendações de como atuar nesses casos.

	.-.	.-P.
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Lixão no Bairro São Francisco
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Manifestação de 21 de Abril - Ouro Prruo

HISTÓRICO E BALANÇO
DA CONSTRUÇÃO DE
POLITICAS PUBLICAS
PARA AS MULHERES
A construção de políticas de igualdade entre os sexos
caminha, no mundo todo, entre avanços e retrocessos. A
realização das Conferências internacionais e sua
preparação nos diferentes estados e nações se tornaram
espaços de reflexão e ativismo que possibilitaram
articulações e ampliaram a luta da mulher.
No ano de 1975, realizou-se, no México, a 1a Conferência
Governamental sobre a Mulher, convocada pela ONU -
Organização das Nações Unidas, cujos temas foram
"Igualdade, Desenvolvimento e Paz". Aí ficou definido o
ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher e, de
1975 a 1985 a Década da Mulher. Em junho/julho de
1980 acontece a 2 a Conferência da Mulher, convocada
também pela ONU, realizada em Copenhague
Dinamarca. Foram incorporados três sub-temas â
agenda oficial: "Educação, Emprego e Saúde".

-

.•
1•

Realizou-se, em 1985, em Nairobi-Quênia a 3a Conferência Mundial sobre a Mulher, onde
foram aprovadas e adotadas as "Estratégias Encaminhadas para o Futuro do Avanço da
Mulher". E poder-se-ia dizer que a 4' Conferência Mundial das Mulheres, realizada, em 1995,
em Beijing, constituiu-se na mais expressiva mobilização das mulheres no mundo.
Outras Conferências Internacionais que, embora não fossem instâncias específicas de
discussão da opressão da mulher, também se constituíram em espaços importantes na luta
pela igualdade de gênero no mundo. Foram: a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento - Rio de janeiro, 1992; a Conferência Mundial sobre os
Direitos Humanos Viena-Áustria, 1993; e a Conferência Mundial sobre Racismo,
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata Durban , África, 2001.
No Brasil, impulsionado pela movimentação internacional acerca da opressão da mulher, o
movimento feminista também se rearticula e avança na concretização de espaços
institucionais. O reconhecimento oficial das desigualdades expressas nas diferenças entre
homens e mulheres e das relações de poder entre eles suscita a criação de políticas
públicas para a mulher.
Na década de 80, o crescimento da mobilização das mulheres obteve inúmeras conquistas.
No Governo Sarney, em 1985, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ao
mesmo tempo em que, em 1983 havia surgido o Conselho Estadual da Mulher, em Minas
Gerais e o Conselho da Condição Feminina, em São Paulo. E nesse período, também, que se
organizam, em 1985, as primeiras Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher,
reivindicação antiga do movimento feminista.



Em 1984, foi ratificada, pelo Brasil, a
Convenção pela Eliminação de Todas as	.	 -..
Formas de Discriminação sobre a	.	.
Mulher-CEDAW ( sigla em inglês).	

.	.4Adotada pela ONU, em 1979, e assinada
por 133 países, esta Convenção	 .
assegura legalidade e legitimidade	\  - A4,-
oficial ao combate às discriminações
de gênero. De caráter bastante amplo a	 .	.,
Convenção trata da discriminação	..
contra a mulher em todos os campos:
saúde, trabalho, violência, poder.

Ato pelo Dia Internacional da Mulher - 1995

A Convenção propõe também que sejam adotadas medidas especiais para acelerar a
igualdade de fato e assegurar o pleno progresso da mulher e sua participação na vida
pública e política do país. Suas recomendações reforçaram o surgimento e
fortalecimento de políticas públicas para a mulher.

Entretanto, o processo de conquistas vivido pela sociedade brasileira, com a retomada
democrática do país foi drasticamente abortado no governo Collor, onde ocorreram
medidas de retrocesso, como a desarticulação de organismos de políticas sociais, dentre
estes a desativação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1990. Como
reflexo do ambiente nacional criado, os conselhos estaduais e municipais perdem espaço
na estrutura governamental, sofrem cortes de verbas e restrição em suas ações diretas. As
políticas públicas para a mulher diminuem seu ritmo de implantação.

O governo Fernando Henrique Cardoso desencadeia uma ofensiva contra os direitos
sociais e a máquina pública. As políticas sociais são secundarizadas, sendo substituídas
por iniciativas de políticas compensatórias pontuais e ineficazes. A política do Estado
mínimo penaliza toda a população, mas, de maneira mais cruel as mulheres dos setores
populares, pois reduz investimentos nas áreas da saúde e da educação, diminuindo
creches e vagas em pré-escolas, empobrecendo ainda mais a população e aumentando a
exclusão da mulher.

Na recuperação dos fatos é preciso que se diga que o governo de Fernando Henrique
"oficialmente reorganizou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, porém este
permaneceu como um órgão praticamente formal, já que contou com pouco apoio
político e financeiro do Executivo para implementar ações ou propor políticas aos demais
órgãos federais" (Clara Araújo-Revista Presença da Mulher).

No Brasil, a preparação para a 41 Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em
Beijing China, de 4 a 15 de setembro de 1995, foi intensa e rica em debates. O tema
proposto foi, novamente "Igualdade, Desenvolvimento e Paz". Após intensos debates e
articulações em grande parte dos estados brasileiros, foi eleita uma comitiva composta
de 300 pessoas, entre representantes do governo e da sociedade civil. Um relatório de
avaliação sobre o cumprimento das cláusulas dos acordos internacionais por parte do
Brasil e a realidade da mulher brasileira, preparado, pelo governo foi levado à
Conferência.
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Restam, para os movimentos de
mulheres grandes desafios,
sobretudo a construção de pautas
prioritárias para enfrentar as
disputas por recursos orçamentários
e ainda a organização necessária
para maior controle social das
políticas implementadas.

Encontro Feminista Latino Americano

A eleição de um governo do campo democrático que, pela primeira vez na história do país,
manifestou um compromisso efetivo com os direitos e a cidadania das mulheres criou um
ambiente favorável à sua luta. A realização da ia Conferência Nacional de Políticas para as
Mulheres, em Brasília, de 15 a 17 de julho, de 2004, teve como objetivo principal propor
diretrizes para um Plano Nacional de Políticas para as Mulheres foi a mais importante
iniciativa governamental dos últimos anos. Precedida por conferências municipais e
regionais, a Conferência em Brasília contou com a participação de 2000 mulheres de todos
os cantos do Brasil, do campo e da cidade, índias, negras, brancas, donas de casa, jovens,
velhas, mulheres parlamentares, estudantes, trabalhadoras de vários setores, sindicalistas
e intelectuais. Durante três dias, após exaustivas discussões, traçaram-se coletivamente,
as diretrizes para o PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARAAS MULHERES que, sob a forma de
Projeto de Lei foi encaminhado ao Congresso Nacional.

As mulheres brasileiras têm muitas conquistas a comemorar, conseguidas sempre com
grandes dificuldades. No entanto, tendo como referência a crescente participação da
mulher na esfera pública, estas iniciativas são ainda insuficientes e limitadas para a
enorme dívida secular que o país tem com as mulheres, os trabalhadores e os negros.

No Brasil, já existem, em funcionamento uma Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, vinculada à Presidência da República, criada pelo governo Lula e o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher. Nos diferentes Estados, com maior ou menor
estruturação, estão em funcionamento 22 Conselhos da Mulher.

A única secretaria estadual é a de Alagoas. Dos mais de 5 mil municípios, são 108 Conselhos
Municipais, 39 Secretarias e Coordenadorias e 71 Casas Abrigo. Em Minas Gerais, existe o
Conselho Estadual da Mulher, com precária estrutura e sem dotação orçamentária e 42
Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher. Em Belo Horizonte, os órgãos são a
Coordenadoria dos Direitos da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Casa
Abrigo e o Benvinda.

Resguardadas as dificuldades de toda ordem a cada novo governo se sucedem
modificações nos programas; a falta de implementação de recursos para políticas já
implantadas; a ausência de mobilização das mulheres para a cobrança e a fiscalização das
iniciativas já realizadas; os desafios das parcerias entre governo federal, estadual e
municipal; e outras - constatasse um movimento crescente para a implantação de
políticas públicas para a mulher.



Brasileiras
agora têm um Plano
Nacional de Políticas

para as Mulheres

A IGUALDADE
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Conferência Nacional de Mulheres - Bras,lia, 2004.

A ministra Nilcéa Freire, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM),
apresentou à sociedade, no dia 8 de dezembro de 2004, o Plano Nacional de Políticas para
as Mulheres. O documento é um conjunto de 198 ações distribuídas em 26 prioridades que
visam atender às necessidades práticas e estratégicas das mulheres relacionadas com o seu
dia-a-dia, como a melhoria dos serviços públicos, o acesso ao crédito urbano e rural, a
titularidade da terra, a redução da taxa de analfabetismo entre outras.

O Plano está estruturado em torno de quatro áreas estratégicas de atuação: autonomia,
igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação inclusiva e não sexista; saúde das
mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e enfrentamento à violência contra as
mulheres. Contempla, também, a gestão e o monitoramento, que tem como fundamento a
transversalidade de gênero.

O lançamento do Plano reafirma o compromisso do Governo Federal com a incorporação da
perspectiva de gênero nas políticas públicas sob sua responsabilidade. E o reconhecimento
do Estado de que o enfrentamento das desigualdades entre homens e mulheres é uma
política de Estado.

Um Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pela SPM, foi responsável pelo Plano.
Participaram da execução 17 órgãos do Governo Federal: Ministérios da Saúde, Educação,
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Trabalho e Emprego, Cidades, Cultura, Meio
Ambiente, Justiça, Desenvolvimento Agrário, Fazenda, Relações Exteriores, Minas e
Energia, Planejamento, Orçamento e Gestão; Secretarias Especiais de Políticas para as
Mulheres, de Direitos Humanos, de Políticas de Promoção da igualdade Racial e de
Aqüicultura e Pesca, além de representantes do Conselho Nacional de Direitos da Mulher e
de representantes dos executivos estadual e municipal.

Maiores informações podem ser
adquiridas através do endereço da

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres:
http:	 p i	i a. qnvh	muhe
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ANEXOS: LEIS E PECRETOS
DE CRIAÇAO DE ORGAOS

Córrego da Onça

Lei 6948 de 11 de Setembro de 1995
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA MULHER E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O POVO do Município de Belo Horizonte, por seus representantes decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. l - Fica criado, na Secretaria Municipal de Governo de Belo Horizonte, o Conselho Municipal dos direitos
da mulher. »Parágrafo único - O conselho de que trata o caput terá autonomia administrativa e financeira,
com a finalidade precípua de formula diretrizes programas e políticas públicas relacionadas com a promoção
da melhoria das condições de vida das mulheres e a eliminação de todas as formas de discrimina ção de modo
a assegurar-lhe plena participação e igualdade nos planos políticos, econômico, social, cultural e jurídico.

Art. 2° - Para a consecução de seus objetivos, cabe ao Conselho Municipal dos direitos da mulher: 1-prestar
assessoria direta ao executivo nas questões e matérias que alcancem as mulheres e lhe digam respeito; II -
estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condições de vida das mulheres do Município de Belo
Horizonte, visando a eliminar todas as formas de discriminação: III - fiscalizar e exigir o cumprimento da
legislação concernente aos direitos assegurados às mulheres; IV - promover intercâmbio e firmar convênios
com organismos nacionais e internacionais, públicos ou privados: V - manter canais permanentes de
relacionamentos com grupos autônomos de mulheres apoiando as atividades por eles desenvolvidas; VI -
receber, examinar e efetuar denúncias que envolvam atos de discriminação das mulheres, em todos os
setores da sociedade, encaminhando-as aos órgãos competentes; VII - exercer as atribuições definidas em lei
quanto à investigação e à apuração de delitos contra as mulheres e ao funcionamento de delegacias
especializadas em seu atendimento específico.

Art. 30 - o executivo designará os recursos financeiros para permitir o funcionamento do conselho de que se
trata esta Lei.

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 14/09195
Patrus Ananias de Sousa - Prefeito de Belo Horizonte



• Lei 7552 de 16 de Julho de 1998
ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI N° 6.352/93, CRIA A COORDENADORIA
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 10 - O art. 41 de Lei n°6.352, de 15 de julho de 1993, fica acrescido do seguinte inciso VII.

Art. 41-... VII - Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher; VII. 1 - Serviço de Planejamento e
Coordenação; VII. 2- Serviço de Divulgação e Informação; VII .3 - Serviço de Atendimento jurídico e Psico-
social.

Art. 2° - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher passa a jurisdicionar-se à Coordenadoria de que trata
o artigo anterior.

Art. 3 0 - A Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher tem por finalidade elaborar, coordenar e
executar políticas públicas que garantam o atendimento das necessidades específicas e colaborem no
combate das diferentes formas de discriminação da mulher no Município.

Art. 40 - Compete à Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher:
- elaborar, coordenar e executar planos, programas e projetos relativos à questão da mulher no âmbito do

Município; II - colaborar com o Conselho Municipal dos Direitos da mulher, desenvolvendo ações integradas
e assegurando-lhe participação na formulação das propostas de trabalho e na sua execução; III - propor
medidas e atividades que visem à garantia dos direitos da mulher, à eliminação das discriminações e à plena
inserção da mulher na vida econômica, social, política e cultural do Município; IV - desenvolver estudos e
pesquisas relativos à condição feminina e sistematizar as informações para a montagem de banco de dados
sobre a situação da mulher, mantendo-o atualizado, V - colaborar com os demais órgãos da administração
municipal no planejamento e na execução de ações referentes à mulher, VI - criar instrumentos que
permitam a organização e a mobilização feminina, oferecendo apoio aos movimentos organizados da
mulher no âmbito municipal; VII - promover e participar de cursos, congressos, seminários e eventos
correlatos que contribuam para a conscientização da população sobre as questões referentes aos direitos
da mulher; VIII - coordenar e implementar campanhas institucionais relativas às questões de gênero,
utilizando, material de divulgação junto à população da Cidade; IX - firmar convênios e contratos com
organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, visando à elaboração, execução de planos,
programas e projetos relativos à questão de gênero; X - fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que
assegura os direitos da mulher; XI - criar foros de participação popular, respeitando a autonomia dos
movimentos sociais organizados; XII - elaborar e executar, em conjunto com outras secretárias e órgãos da
administração direta e indireta, políticas publicas nas áreas que interferem diretamente na situação da
mulher na sociedade; XIII - manifestar-se a respeito das questões de gênero em todas as esferas de
governo, para o cumprimento dos direitos da mulher, sempre que necessário; XIV - desenvolver outras
atividades não especificadas neste artigo e diretamente relacionadas à finalidade de que trata o art. 30

desta Lei.

Art. 50 - Fica o Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao Orçamento para o cumprimento do
previsto nesta Lei.

Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 16 de julho de 1998
Célio de Castro - Prefeito de Belo Horizonte
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• DECRETO 22971 1983 de 24/08/1983 textrionatj
CRIA O CONSELHO ESTADUAL DA MULHER

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 76, item X, da
Constituição do Estado, D E C RETA:

Art. 1 0 - Fica instituído, junto da Secretaria de Estado do Governo e Coordenação Política, o Conselho
Estadual da Mulher, destinado a promover melhores condições para a integração desta, em todos os seus
aspectos, na vida comunitária, competindo-lhe:

- aprovar o plano de ação de suas atividades, definindo prioridades de atuação; II - recomendar medidas
que viabilizem a participação da mulher em todos os setores que compõem a sociedade; III - propor medidas
e atividades que visem à defesa dos direitos da mulher, à eliminação das discriminações que atingem e à sua
plena inserção na vida sócio-econômica, política e cultural; IV - desenvolver estudos, debates e
pesquisas relativos à condição da mulher; V - firmar convênio, com órgãos e entidades, governamentais ou
não concernente à mulher, e promover entendimentos com organizações e instituições afins; VI -
promover entendimentos visando à captação de recursos para a operacionalidade dos programas
desenvolvidos pelo Conselho; VII - zelar pelo respeito e ampliação dos direitos da mulher, como
trabalhador e cidadã; VIII - promover entendimentos junto aos órgãos competentes visando implementação
de programas de atendimento ao menor, estabelecendo convênios para ampliação de creches para filhos
de mulheres trabalhadoras e integração, à rede escolar de programas de assistência ao pré-escolar;

Art. 2° - O Conselho será composto de 20 (vinte membros), designados pelo Governador do Estado:

- 8 (oito) mulheres representativas da sociedade; II - 1 (uma) representante de cada um dos seguintes
órgãos, ocupantes de cargo constante dos respectivos quadros:

a) Serviço Voluntário de Assistência Social (SERVAS);
b) Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social;
c) Secretaria de Estado da Saúde;
d) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
e) Secretaria de Estado da Educação;
f) Coordenadoria de Cultura;
g) Secretaria de Estado da Segurança Pública.

III - cinco (5) membros designados pelo Governador do Estado,
que comporão a Secretaria Executiva, à qual caberá organizar e
coordenar as atividades do Conselho.

S 1° - As funções de membro do Conselho serão gratuitas e
consideradas como serviço público relevante.
§ 2 0 - O término do mandato dos membros do Conselho
coincidirá com o do Governador do Estado.
§ 3° - Os membros do Conselho são dispensáveis a qualquer tempo, a
pedido ou a juízo do Governador do Estado.

Art. 3° - O Governador do Estado designará a Presidente do Conselho,
cabendo a esta a direção da Secretaria Executiva, a orientação dos
programas a serem elaborados, a apresentação de proposição de
matérias, a fixação das tarefas dos demais membros, bem como
convocar e presidir as sessões.
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Art. 40 - O Conselho terá uma Secretaria Executiva, que coordenará a execução de suas atividades,
competindo-lhe:

1 - programar os recursos necessários à execução dos trabalhos e elaborar o respectivo plano de
aplicação, que será submetido ao Conselho; II - criar Comissões Técnicas temporárias para elaboração e
acompanhamento de projetos; III - articular programas junto aos órgãos do Estado; IV - solicitar
informações junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta, e fundações que estejam
relacionados com os objetivos do Conselho; V - manter entendimentos com autoridades de outras esferas do
poder, após anuência do Governador do Estado, no caso de medidas que, compreendidas nos objetivos do
Conselho, escapem à competência estadual; VI - cooperar com as autoridades dos Poderes Judiciário e
Legislativo, inclusive recolhendo sugestões, para exame do Governador, em iniciativas que envolvam a
competência do Poder Executivo.

Art. 50 - o suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho e de sua Secretaria
Executiva será prestado pela Secretaria de Estado do Governo e Coordenação Política, inclusive
quanto às instalações, equipamentos e recursos humanos.

Art. 6° - No prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação deste Decreto, o Conselho elaborará o
seu Regimento Interno, submetendo-o ao Governador do Estado, que o aprovará por Decreto.

Art. 7° - O Conselho poderá ter, na forma que dispuser o seu Regimento Interno, representantes
credenciadas em Municípios do interior do Estado.

Art. 8 0 - As representantes mencionadas no inciso II do artigo 2° serão indicadas pelos titulares dos
respectivos órgãos.

Art. 90 - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual prestarão ao Conselho o
assessoramento de que ele necessitar.

Art. 10° - As despesas com a instalação do Conselho e com a execução dos seus programas correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado do Governo e Coordenação
Política.

Art. 11° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de agosto de 1983.
Tancredo de Almeida Neves - Governador do Estado

Protot o junto	etarld do trabalho - 1998



Órgãos existentes - Endereços
*Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

www.presidencia.gov.br/spmulheres
*CNDM Conselho Nacional dos Direitos da Mulher

www.presidencia.gov.br/spmulheres/cndm
*Cfemea Centro de Estudos Feministas e
Assessoria

www.cfemea.org.br
*CeminaComunicação , Educação e informação
em *Gênero

www.cemina.org.br
*Câncer de Mama

www.ateitamento.org.br
*SOS Corpo e Cidadania

www.soscorpo.org.br
*lbase

www.ibase.org.br
*Assedio Moral no Trabalho

www.assediomorat.org
*Biblioteca Virtual da Mulher

www.prossiga.br/bvmu[her/cedim
*Casa de Cultura da Mulher Negra

www.cantinho.com/ccmnegra

*Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos
Reprodutivos e Direitos Sexuais
www.redesaude.org.br

*Rede Feminista Latinoamericana y De[ Caribe
contra la Violencia Doméstica y Sexual
www. redfem.cl

*Radio Fala Mulher
www.radiofalamulher.com

*Católicas pelo Direito de Decidir-CDD
Fone(01 1) 3107 9038

*AMB..Articu (ação de Mulheres Brasileiras
www.articulacaodemutheres.org.br

*ThemisAssessoria Jurídica e Estudos de Gênero
www.themis.org.br

*AGENDEAçÕe 5 em Gênero Cidadania e
Desenvolvimento
www.agende.org.br

*UBM União Brasileira de Mulheres
www.ubmulheres.org.br

Em Minas e Belo Horizonte:

Coordenadoria Municipal do Direitos da Mulher
Rua Paraiba,29-6° andar-Santa Efigênia
Fones (31) 3277 9756 / 3277 4723
Horário: de segunda a sexta-feira,das 8h às 12h e
das 14 às 18h

Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa
Rua Rodrigues Caldas, 30 Santo Agostinho
Fones (31) 3224 2434 Fax: 3224 0017

Comissão de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Belo Horizonte
Av. dos Andradas, 310OSta. Efigênia
Fone (31) 3465 1158 / 3465 1116

Conselho Municipal de Assistência Social
Rua Eurita-Sta. Tereza
Fone (31) 3277 5688 / 3277 4563

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher
Centro Risoteta Neves de Atendimento
Rua Pernambuco,1000-s[ 21Savassi-Fone (31) 3261
0696

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Paraíba,29-6° andar
Fone (31) 32774723 /32779756

Benvinda-Centro de Apoio à Mulher
Av. do Contorno,2231 -B. Floresta
Fone(31) 32774379 / 32774380

Casa Abrigo Sempre Viva
Contato: Benvinda

República Maria-Maria
Rua Ubá,01-Lagoinha- Fone (31) 3277 6099

Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos
Rua da Bahia, 1148, 3° andar-Centro
Telefax (31) 3214 1930 / 3214 1898 / 3214 1897

Delegacia Especializada de Crimes Contra a
Mulher
Rua Paracatu 812- Santo Agostinho - 3330 1760
Horário: de segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das
14h às 18h30

Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos
Rua Ouro Preto, 703-11° andar-Barro Preto Av. Prof
Alfredo Batena, 400- Fone (31) 3337 6430-
Horário: de segunda a sexta, das 8h às 17h

Secretaria Municipal dos Direitos e Cidadania
Rua Paraiba,29- Sta. Efigênia- Fone (31) 3277 4227

Centro de Referência da Diversidade Sexual
Público alvo: Diversidade sexual. Portadores de
HIV-AIDS- Prostituição
Rua Paraiba,29-6° andar-Funcionários- Fone(31)
3277 6954

Defensoria Pública
Rua Rio Grande do Sul, 604-Barro Preto
Fone: (31) 3335 5588 / 3275 1119



Assistência Jurídica Gratuita	 Nzinga-Coletivo de Mulheres Negras
Os estagiários de Direito das Universidades locais	Rua HermitoAlves, 34
prestam orientações jurídicas gratuitas às pessoas	Fone (31 )3222 2077
carentes.

Associação Pastoral da mulher
Atendimento Médico à vítima de violência sexual	Público alvo: mulher prostituída
Informações: 0800 305 e 0800 300 190	 Forma de atendimento: atendimento psicológico,

Cursos de artesanato
Hospitais-Belo Horizonte	 Rua Bonfim, 762-Bonfim

Hospital João XXIII
Av. Prof. Alfredo Balena, 400
Fone (31)32399302 / 32399250

Maternidade Odete Valadares
Atendimento à mulher vítima de violência sexual
(estupro)
Av. do Contorno, 9494-Prado
Fone (31) 3337 9583 / 3337 2070 / 3335 2457
Geral (31) 3337 9436
Emergência 24 horas - Ambulatório: das 7h às 18h

Hospital Odilon Behrens
Rua Formiga, 50 Lagoinha
Fones(31) 3277 6204 / 32776122 / 32776183

Hospital das Clínicas UFMG
Av. Prof. Alfredo Balena, 11 0-Sta.  Efigênia
Fones (31) 3248 9300 / 3248 9221 / 3248 3248

Hospital Sofia Feldmam
Rua Antônio Bandeira, 1060-Tupi
Fone (31)3433 1589

Telefones Úteis

Disque Direitos Humanos:
0800311119

Disque Mulher:
(31) 3277 45 55

Disque-Denúncia:
0800 283 1244

Disque-Denúncia-Violência Sexual
800 305 000
080030 190

SOS Tortura
0800 707 5551

Movimentos de Mulheres
MPM-Movimento Popular da Mulher
Público alvo: mulher
Forma de atendimento: trabalhos educativos,
projetos culturais e de saúde para mulheres de
toda BH.
Parceria com a Pastoral da Mulher.
Rua HermiloAlves, 34-Sta. Tereza
Fone (31)3227 1012
e-mail: movimentopopulardamulher®yahoo com. br

MUSA-Mulher e Saúde
Público alvo: mulher
Forma de atendimento: trabalhos educativos, em
grupo
sobre questões da saúde.
Rua Itacolomito, 83-Sta. Tereza
Fone: 3467 5875 Horário: de 9h às 17h
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A Cidade
Chico Science

O sol nasce e ilumina
as pedras evoluídas
que cresceram com a força
de pedreiros suicidas
Cavaleiros circulam
vigiando as pessoas
Não importa se são ruins
nem importa se são boas
E a cidade se apresenta

centro das ambições
para mendigos ou ricos
e outras arrncoes
Coletivos, auWmoveis,
motos e mêtros
Trabalhadores, patrõ.
pciais, camêlos
A c dade no pár
a cidade só cresc
O de cima sobe
e o de baixo desce
A cidade não pára
a cidade só cresce
O de cima sobe

• e o-dé baixo desce
A cidade se encontra

i..rostjtuída
r aqueles que a usaram

!!r, busca de saída
Ilusora de pessoas

outros lugares,
cidade e4Üa fama

Vai Oém dos m;res
íoeio d&esperteza
interronal
a cidade até que não está tão mal
E a situação sempre mais oumenos
Sempre uns com mais e outros com menos
Eu vou fazer uma embotada,
um samba, um maracatu
tudo bem envenenado
bom pr& mim e bom pra tu
Pra gente sda lama e nfrentar os
urubus
Num dia d
Recife acor
do dia ant€

t

A cidade dos artistas
Enriquez - Bardotti - Chico Buarque/1981
Para o filme Os Saltimbancos trapalhões

Na cidade
Ser artista
É posar sorridente
E ver se de repente
Sai numa revista

É esperar que o orelhão
Complete a ligação
Confirmando a excursão
Que te leva ao Japão
Com o teu pianista
E antes que
O sol desponte
Contemplando
O horizonte
Conceder entrevistas
Aos outros artistas
Debaixo da ponte

Na cidade
Ser artista
E subir na cadeira
Engolindo peixeira

V

E empolgar o turista
E beber formicida
E cuspir labareda
E olhar a praça lotando
E o chapéu estufando
De tanta moeda
E cair de joelhos
É dar graças ao céu
Lá se foi o turista
O dinheiro, a peixeira
A cadeira e o chapéu

Ser artista
Na cidade
É comer um fiapo
E vestir um farrapo
E Tkar à vontade
É vagar pela noite
É ser um vaga-lume
E catar uma guimba
E tomar uma pinga
E pintar um tapume
É não ser quase nada
E não ter documento
Até que o rapa te pega
Te dobra, te amassa
E te joga lá dentro
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Rua Mucuri, 69 Floresta
30.150-190 BH-MG
pcdobmg@ig.com.br

Rua Rodrigues Catdas, 79 5° andar salal	-
Te[: (31) 2108-5295 Fax: 2108-5297
dep.jo .mora
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