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Resumo  

 
Este trabalho se propõe a apresentar as ações realizadas pela 

Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal 
de Salvador no período de fevereiro de 2010 à maio de 2011.  Na primeira 
seção são apresentados aspectos históricos de mecanismos institucionais de 
defesa dos direitos das mulheres. Na segunda seção, são relatadas e 
analisadas as competências da Comissão supracitada e as ações 
desenvolvidas no período supracitado, dentre as quais se destacam sessões 
especiais, audiências públicas, construção de proposições legislativas, 
realização de ato público de protesto junto com a sociedade civil organizada 
pelo fortalecimento das políticas públicas em defesa dos direitos da mulher, 
dentre outras ações de articulação social.  Na terceira e última seção, são 
tecidas as considerações finais deste artigo,  observando os limites e as 
perspectivas de atuação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da 
Câmara Municipal de Salvador. 

 

Palavras-chaves: Direitos das Mulheres, Poder, Políticas Públicas 

.  

1. Contexto Geral 

 

O presente estudo busca contribuir para a reflexão crítica sobre a 

interface entre Feminismo e Políticas Públicas. Neste sentido, pretende-se 

sublinhar algumas realizações da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

da Câmara Municipal de Salvador, possivelmente marcada por processos 

distintos de construção identitária. Acompanhar esta experiência torna-se 

relevante cientificamente, na medida em que possibilita compreender como se 

desenvolve o processo de afirmação de uma Comissão desta natureza em uma 

Casa Legislativa, marcada predominantemente pela presença masculina.  
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Seguindo a perspectiva supracitada são relatadas as ações 

desenvolvidas pela Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher 

da Câmara Municipal de Salvador no período de fevereiro de 2010 à maio de 

2011.  Para contextualizar estas ações, serão apresentadas as competências 

desta Comissão com base no Regimento Interno- Resolução 910/91, o qual 

contém 11 capítulos e 248 artigos que tratam da sua composição,, normas de 

funcionamento da Casa e das comissões, atribuições dos parlamentares, 

tramitação das proposições apresentadas e organização das sessões e 

audiências.   

Cabe ressaltar que o conceito de política surge, então, das relações 

estabelecidas na sociedade para organizar a vida em espaços comuns. O 

espaço da política é o espaço comum, construído socialmente, seja ele privado 

ou público. É a ação política dos sujeitos, na vivência dos conflitos no espaço 

onde vivem, que transforma as realidades e muda as sociedades ao longo do 

tempo.  

Compromissos com políticas que considerem necessidades de gênero 

faz-se necessário, pois não é possível abrir mão de políticas afirmativas que 

possam contribuir para reparar injustiças históricas e enfrentar as 

desigualdades existentes entre homens e mulheres.( Cfemea, 2010).  

Tais compromissos foram amplamente debatidos na I Conferência 

Nacional de políticas para as Mulheres, em 2004, que deram origem aos eixos 

que orientam as diretrizes e objetivos do I Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres, os quais foram atualizados em 2007, na II Conferência.  

A criação dos Conselhos de Mulheres, das Delegacias Especializadas 

de Atendimento à Mulher, o início da Política de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher são exemplos de resultados da conquista política de lutas anteriores.  

A necessidade de institucionalizar novos procedimentos e 

encaminhamentos demanda a ocupação das mulheres em espaços de poder. 

Os primeiros dispositivos governamentais de defesa dos direitos das mulheres 

foram os conselhos, sendo os estaduais de São Paulo e Minas Gerais os 

pioneiros e depois o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher-CNDM, criado 

em 1985. Quando as eleições para a Constituinte se anunciavam, ampliou-se a 

participação política das mulheres, disseminando e fortalecendo uma 



concepção laica de Estado, onde o reconhecimento da diversidade de sujeitos 

políticos na sociedade se impunha ao debate sobre as políticas públicas.  

A criação de mecanismos institucionais para a defesa dos direitos das 

mulheres no Estado nos distintos Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário 

tornou visível e legitimada as demandas do movimento de mulheres por direitos 

e políticas públicas para a promoção da igualdade de gênero. Foi uma forma 

de aproximar as mulheres da máquina pública.  

A vitalidade política dos movimentos de mulheres iniciados na década de 

80 repercutiram fortemente na Constituinte(1987/1988). Um fato expressivo é 

que 80% das reivindicações apresentadas pelo movimento na Carta das 

Mulheres aos Constituintes foram incorporadas à Constituição  Brasileira, o que 

consolidou mudanças fundamentais no marco legal para a igualdade.  

No mesmo período, a luta do movimento finalmente começou a colocar 

mulheres em cargos de decisão nos Governos e na Constituinte, com poder 

para promover a agenda política feminista pela igualdade. Dos 559 

parlamentares constituintes, 26 eram mulheres. A presença neste espaço era 

muito inovadora e ainda assim conseguiram que houvesse um marco na 

afirmação da igualdade de direitos entre homens e mulheres.  

A União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale) sugere a todas as 

Casas Legislativas do Estado Nacional que tenham uma comissão específica 

que discuta os interesses da mulher. Em 1990, a mesa da Câmara Municipal 

de Salvador promulgou a resolução de criar na Câmara Municipal de Salvador 

a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher.  

O Regimento Interno(1991) da Câmara Municipal  de Salvador é norma 

que regulamenta os procedimentos do Poder Legislativo, além de reger os 

direitos e deveres dos membros e partidos que compõem o Parlamento., além 

de determinar a atuação das comissões técnicas.  

Ao mesmo tempo, constata-se que a Comissão representa um espaço 

de Poder importante para as mulheres, na medida em que se pode transformar 

em proposições legislativas as demandas dos movimentos de mulheres, Este 

artigo se propõe a gerar subsídios teóricos, que possam contribuir 

empiricamente, tanto para a reflexão crítica de ações que possam levar ao 

empoderamento das mulheres quanto pensar a interface entre feminismo, 

poder e políticas públicas. 



Na próxima seção deste artigo, serão apresentadas as competências da 

Comissão e as ações que foram realizadas no período de fevereiro de 2010 à 

maio de 2011.  

 

2. Competências e ações da Comissão Permanente de Defesa dos 

Direitos da Mulher   

 

Ao ocupar um cargo público, seja no Executivo, no Legislativo ou no 

Judiciário, em especial em equipamentos de promoção de políticas para 

mulheres, faz-se necessário conhecer um conjunto de princípios e 

compromissos históricos que deram motivo para que eles fossem criados. São 

princípios e compromissos do Estado Brasileiro com a democracia, perante a 

cidadania para proteger, promover e respeitar os direitos humanos-civis, 

políticos, sexuais e reprodutivos, sociais, culturais, econômicos e ambientais de 

todas as pessoas. 

Conhecer o caminho percorrido, as resistências vencidas e as propostas 

feitas pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal 

de Salvador, que é recorte deste artigo, torna-se fundamental para conhecer a 

atuação das mulheres nos espaços políticos do Poder Legislativo e intervir no 

curso da História.  

As mulheres passam a exercer a capacidade de influir na máquina 

estatal, articulando e pressionando a inclusão das questões da mulher, que 

começam a ganhar corpo na esfera pública. A defesa dos direitos das mulheres 

e a incorporação da perspectiva de gênero às políticas públicas devem estar 

diretamente relacionadas à democratização do acesso ao poder.  

Neste sentido, faz-se necessário conhecer o que versa o regimento 

interno da Câmara Municipal de Salvador(1991) em relação às competências 

da supracitada Comissão, a saber:   

 

1-Fiscalizar e exigir o cumprimento dos dispositivos constitucionais da 

Lei Orgânica do Município e da legislação complementar e ordinária, que 

assegurem especificamente os direitos da mulher;   

 



2- Estimular, apoiar e desenvolver estudo e debate da condição 

feminina, bem como propor ao governo medidas para a realização destes 

objetivos;   

 

3-Opinar em todas as proposições pertinentes à mulher no município, 

propondo políticas em todos os níveis da administração pública direta ou 

indireta, visando à eliminação dos estereótipos sobre os papéis sexuais na 

sociedade;   

 

4-Examinar e emitir parecer técnico nas iniciativas de políticas públicas 

referentes à mulher no município;   

 

5-Propor programas, projetos e serviços em diferentes áreas, no sentido 

de eliminar a discriminação à mulher, incentivando a participação social e 

política da mulher;   

 

6-Manter canais permanentes de relação com o movimento de mulheres, 

apoiando o desenvolvimento de suas atividades e respeitando a sua 

autonomia;   

 

7-Receber e examinar denúncias relativas à discriminação da mulher e 

encaminhá-las aos órgãos competentes, exigindo providências efetivas.  

 

A partir das competências da Comissão de Defesa dos Direitos da 

Mulher de Salvador  apresentadas pelo regimento interno(1991), faz-se 

necessário conhecer as ações desenvolvidas de fevereiro de 2010 à maio de 

2011. 

Buscando cumprir com as atribuições que foram destinadas à Comissão 

de Defesa dos Direitos da Mulher pela Câmara Municipal de Salvador, observa-

se no período supracitado o seguinte:  

 a) realização de Sessões Especiais, respaldadas em demandas dos 

movimentos de mulheres do município; b)  emissão de pareceres técnicos de 

projetos de lei; c)  proposição de projetos de leis; d) organização de audiências 

públicas; d) artigos para o Diário Oficial do Município; e)   diálogo constante 



com o Movimento de Mulheres da Região Metropolitana de Salvador; f)  

participação na Rede de Atenção a Mulheres em Situação de Violência da 

Região Metropolitana de Salvador; no Conselho Municipal da Mulher, na vigília 

feminista realizada mensalmente na Estação da Lapa de Salvador pelo fim da 

violência contra as mulheres; g)organização e mobilização de atos públicos; i) 

apoio a lançamento de campanhas pelo fim da violência contra as mulheres e 

meninas; j) mediação sócio- institucional com atores importantes do Judiciário, 

do Legislativo e do Executivo  como a Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar de Salvador,  a Superintendência de Políticas para 

Mulheres, o Conselho Municipal da Mulher, a Universidade Federal da Bahia,  

a Polícia Militar da Bahia, a Delegacia Especializada da Mulher, o Ministério 

Público, a Casa Civil da Prefeitura, a Comissão de Defesa dos Direitos da 

Mulher da Assembléia Legislativa da Bahia, dentre outros. 

 

i. Realização de Sessões Especiais  

As sessões especiais da Câmara são destinadas a conferências, 

debates, exposições públicas de alta relevância social. Foram realizadas quatro 

sessões especiais pela Comissão neste período que abordaram as seguintes 

temáticas: a) Mulheres no setor de segurança pública b) “Prêmio Guerreira 

Maria Felipa”, c) “O agressor na perspectiva da Lei Maria da Penha”; d) A 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha. 

A organização das Sessões Especiais envolve ações de estudos 

técnicos sobre a matéria abordada, mobilização social, articulação de 

demandas da sociedade civil organizada e outros atores sociais do Poder 

Público. O trabalho de estudo técnico inclui a leitura crítica da temática central 

tratada na Sessão, o levantamento de questões estruturantes e  de dados 

científicos relevantes para fundamentar as argumentações principais que 

devem lastrear o sentido da Sessão Especial. 

Em todas as sessões especiais procurou-se divulgar e mobilizar a 

sociedade civil organizada para participar e ocupar o espaço privilegiado da 

Câmara Municipal para que esta funcionasse como palco de debate e 

construção de propostas para garantir a defesa dos direitos da mulher por meio 

dos diversos atores reunidos, tanto do Estado em suas distintas instâncias, 

federal, estadual e municipal, quanto da sociedade civil organizada. 



Paralelamente às sessões, organizou-se exposição de bunners com dados 

sistematizados sobre os diversos serviços de atendimento à mulher no 

município e no estado com o objetivo de democratizar as informações reunidas, 

tornando-as acessíveis para a comunidade. 

A Sessão Especial sobre o Prêmio Mulher Guerreira Maria Felipa foi 

realizada no âmbito do  Dia Internacional da Mulher Afro-latino-americana e 

Caribenha, em  28 de julho de 2010, na Câmara de Vereadores de Salvador. O 

evento teve a expectativa de destacar a importância da atuação da mulher 

negra no enfrentamento à desigualdade social e racial e nas conquistas 

políticas do município. Nesta sessão, mulheres negras foram homenageadas 

com o Prêmio, honraria concedida pela Comissão de Defesa dos Direitos da 

Mulher da Câmara nesta legislatura.  

A sessão especial sobre “O agressor na perspectiva da Lei Maria da 

Penha” foi muito representativa,  pois conseguiu envolver representantes dos 

três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, nos três âmbitos Municipal, 

Estadual e Nacional, com as presenças da Ministra de Estado Nilcéa Freire, 

Luiza Bairros, Secretária da SEPROMI/Governo do Estado da Bahia,  

Senadora Federal Lídice da Mata, Deputada Neusa Cadore, presidente da 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembléia Legislativa da 

Bahia, a  1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia- Desembargadora 

Maria José Sales, além de representações da Universidade Federal da Bahia,  

do Conselho Regional de Psicologia- Bahia, da Rede de Atenção a Mulheres 

em Situação de Violência da Região Metropolitana de Salvador,  da 

Coordenadora Nacional do Observatório Lei Maria da Penha, dentre outros.   

Um dos resultados da sessão proposto pela Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher foi a elaboração de um estudo técnico nacional sobre o perfil 

do agressor brasileiro, para que a partir daí metodologias sistematizadas 

possam ser testadas e implementadas nos Centros de Tratamento do 

Agressor, que estão previstos no artigo 35 da Lei Maria da Penha 11.340/2006. 

Faz-se necessário a implementação dos Centros de Tratamento ao 

Agressor, pois ainda não existe tal modalidade de assistência no município de 

Salvador nem no Estado da Bahia, para que se trate as duas polaridades que 

constituem dinamicamente o conceito de violência de gênero: agressor(a)/ 

agredida(o).  



ii. Ato Público   

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher participou da organização 

de Ato Público no Tribunal de Justiça da Bahia pela recomposição do serviço 

psicossocial na Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de 

Salvador.  O ato público teve como objetivo resgatar uma função estruturante 

da Vara, prevista na lei Maria da Penha 11.340/06, que é oferecer atendimento 

psicossocial à mulher agredida por violência doméstica/familiar. Na Bahia o 

Tribunal de Justiça desligou a equipe psicossocial da Vara por ser REDA sem 

colocar outros profissionais em seu lugar, ficando as usuárias da Vara sem 

atendimento psicossocial. 

iii. Projetos de resolução   

Foram elaborados projetos de resolução e de indicação pela Comissão 

de Defesa dos Direitos da Mulher como o projeto de resolução 36/2010 que 

institui a Frente Parlamentar de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra 

a Mulher no município de Salvador. 

Foram construídos e revisados artigos dos parlamentares da Comissão 

para publicação no Diário oficial do Município acerca de temas centrais 

relacionados às competências da Comissão. 

Foram elaborados pareceres técnicos acerca de projetos de lei 

encaminhados para a Comissão. Os pareceres técnicos escritos se constituem 

na proposição em que uma Comissão se pronuncia de forma  específica e 

objetiva sobre qualquer matéria sujeita a um estudo. Fazem-se exposições 

circunstanciadas escritas da matéria em exame, reunindo dados técnicos 

sistematizados sobre o assunto, lastreando os argumentos com dados 

publicados, podendo construir emendas que complementam a proposição 

encaminhada para chegar a um parecer final, onde a comissão se posiciona a 

respeito do projeto contrariamente ou favoravelmente. 

 Exemplos de pareceres técnicos emitidos foram relativos ao projeto de 

lei proposto pelo vereador David Rios que dispõe sobre a responsabilidade que 

as Entidades Médicas Públicas e Privadas têm de oficiarem as circunscrições 

policiais das ocorrências de agressões físicas contra mulheres no município de 

Salvador/BA ; o projeto de Lei proposto pela vereadora Olívia Santana que 

institui o sistema municipal de erradicação da violência doméstica e familiar 

contra a mulher.  



  Cabe sublinhar que em todos os pareceres elaborados, foram 

construídas emendas , no sentido de potencializar a capacidade de 

abrangência do projeto em estudo. As emendas são feitas para alterar, 

esclarecer, aprimorar, explicar e ampliar a proposição em estudo.  

iv. Audiências Públicas  

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle 

popular da Administração Pública realizada pelo Estado . Ela propicia a troca 

de informações acerca do tema em debate efetivo sobre matéria relevante, 

comportando sua realização sempre que estiverem em jogo direitos coletivos, 

assim como o exercício da cidadania. 

A audiência pública é um espaço onde se reúnem atores chaves da 

sociedade para debater de forma aprofundada sobre a temática proposta com 

possíveis desdobramentos em termos de intervenção, projetos de lei, atos 

públicos, moções, artigos e outros encaminhamentos. 

As ações de organização e realização de audiências públicas tem o 

sentido de colocar em evidência temas de alta relevância social para serem 

discutidos. Como exemplo, pode-se citar a audiência pública sobre a situação 

da mortalidade materna no município de Salvador, que apresenta índices 

alarmantes. Houve a participação da Secretaria Municipal de Saúde, a 

Secretaria Estadual de Saúde, o Comitê de Mortalidade Materna, o Ministério 

da Saúde, a Superintendência de Políticas para Mulheres de Salvador, a Rede 

de Atenção a Mulheres em Situação de Violência da Região Metropolitana de 

Salvador.   

Em decorrência da supracitada audiência foram publicados dois artigos 

específicos sobre mortalidade materna no Diário Oficial do Município, além da 

realização de reuniões técnicas com o Comitê de Mortalidade Materna e o 

setor técnico de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde, 

participação da Comissão no Seminário de Mortalidade Materna realizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, o qual objetivou a compreensão crítica do 

contexto da matéria no município de Salvador, proposições parlamentares, 

intervenções no Estado, permitindo um diálogo fértil entre o Legislativo e o 

Executivo.  

 

 



 

v. Outras atividades da Comissão. 

a) Elaboração, revisão e publicação cotidiana de artigos da Comissão no 

Diário Oficial do Município, visando notificar publicamente as ações da 

Comissão.   

b).Construção e encaminhamento de oito emendas para o orçamento do 

município em 2011, sendo aprovadas duas emendas.   

c)Construção de emenda para o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Salvador, visando ampliar as competências da Comissão. 

 d) Participação ativa nas reuniões do Grupo de Trabalho da Rede de 

Atenção a Mulheres em Situação de Violência da RMS de Salvador e do GT 

Lei Maria da Penha, representando a Comissão.   

e) Participação em reuniões da Comissão com a Casa Civil da 

Prefeitura, visando discutir a implementação dos Projetos de Lei.   

f) Participação na seleção pública para assento no Conselho Municipal 

da Mulher, que resultou na conquista de um assento da Comissão no Conselho 

Municipal da Mulher.  

 g) Visitas técnicas à comunidade, especialmente com lideranças do 

bairro do Curuzu e Liberdade na Casa Maria Felipa, a fim de tratar de temas 

referentes à inclusão social da mulheres dessa região de Salvador, que se 

destaca por ter a maior população de afrodescendentes  da cidade.  

h) Participação ativa na discussão sobre abrigamento realizada pela 

Rede de Atenção a Mulheres em situação de violência da RMS de Salvador.   

i) Levantamento histórico dos documentos e projetos de lei propostos 

pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher desde a sua criação.   

j)Apoio ao lançamento da Campanha Publicitária no município com a 

seguinte temática: Ponto Final à Violência contra Mulheres e Meninas.  

k) Participação no evento da "Quinta Temática: Pelo fim da violência 

contra a mulher na mídia", com oportunidade de diálogo com profissionais de 

mídia de nossa cidade .   

n) Participação da Comissão na mesa-redonda realizada pela 

Superintendência de políticas para mulheres sobre "O Legislativo na Luta pelo 

Fim da Violência Contra as Mulheres". 

 



 

3. Considerações Finais 

 

Faz-se pertinente sublinhar que as intervenções das Comissões de 

Defesa dos Direitos da Mulher devem estar alinhadas ao II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres que traz como um dos seus eixos o fomento à 

participação feminina nos espaços de poder e de decisão e dar visibilidade à 

contribuição das mulheres na construção da democracia brasileira.  

Entende-se o poder como algo mais do que um conjunto de aparelhos e 

instituições que asseguram a sujeição dos indivíduos ao Estado ou como um 

sistema de dominação exercido por uma classe sobre a outra ou até mesmo 

como uma certa capacidade de ação que um sujeito possui.  

Nesta perspectiva,sugere-se estudos que aprofundem a seguinte 

questão: como as relações de gênero transversalizam o Estado por meio de 

práticas políticas, educativas, culturais, das relações econômicas e/ou sexuais 

e quais os mecanismos de transformação e resistência lançado mão pelas 

mulheres. 

  Observando as atribuições e competências designadas pela Câmara 

Municipal de Salvador, entende-se que é necessário ainda um maior 

empoderamento da Comissão para cumprir com o preceito de fiscalização dos 

dispositivos constitucionais da Lei Orgânica do Município e da legislação 

complementar e ordinária, que assegurem especificamente os direitos da 

mulher. 

Por outro lado, entende-se que a Comissão vem se propondo a cumprir 

com o objetivo de estimular estudos e debates da condição da mulher e 

manteve  canais de comunicação com o movimento de mulheres no período 

abordado por este artigo, apoiando o desenvolvimento de suas atividades e 

respeitando a sua autonomia, seja através do conjunto de sessões especiais e 

audiências públicas realizadas envolvendo a sociedade civil e a instâncias da 

comunidade científica,seja na participação ativa nos diversos fóruns existentes, 

além daquele do poder legislativo municipal.    

No que se refere a proposta de políticas em todos os níveis da 

administração pública direta ou indireta, visando à eliminação dos estereótipos 

sobre os papéis sexuais na sociedade, este ainda é um desafio importante a 



ser atingido, o qual é um limite não somente da Comissão, mas da sociedade 

como um todo.   

Entende-se que a Câmara Municipal enquanto casa legislativa é reflexo 

da sociedade em que nos encontramos inseridos, onde a questão da mulher 

não está no eixo central de debate e de discussão da sociedade. Como 

conseqüência deste contexto a temática da mulher é ainda considerada lateral, 

quando comparada às discussões levantadas pelas outras comissões.   

Nesse sentido a proposição de programas, projetos e serviços em 

diferentes áreas, no sentido de eliminar a discriminação à mulher, incentivando 

a participação social e política da mulher é ainda diminuta e precisa ser 

incrementada seja num movimento interno à própria câmara, seja através da 

pressão da sociedade civil. 

Como desafio que se apresenta já neste segundo semestre de 2011 

temos a Conferência Municipal, Estadual e nacional de Políticas para as 

Mulheres, onde a Comissão tem o dever de ter um papel estratégico no sentido 

de interagir com a  sociedade civil organizada e os outros poderes públicos e 

extrair destas conferências, as demandas que dão sentido à sua existência e 

aquelas que possam se tornar projetos de lei, visando cada vez mais 

incrementar a inclusão social e protagônica da mulher na sociedade 

soteropolitana.  
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