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Por que ser feminista? 

Anabela Santos  

A questão salta de boca em boca, conspira aqui e acolá, e levanta-se com 
regularidade: 

Por que ser feminista? 

 Ser feminista não é um defeito, não é um equívoco, não é um acaso.  

Ser feminista não é um capricho, uma vaidade, um atributo de uma elite.  

Ser feminista não é uma fantasia ou coisa de mulher frustrada.  

É-se feminista por necessidade.  

É-se feminista por obrigação. 

 Como? Porquê? Eu explico.  

Que posição adotar numa sociedade que segrega parte do seu corpo constituinte?  

Como erradicar os resquícios patriarcais que vivificam a hegemonia do falo na 
atualidade? 

 De que modo poderemos nos transformar em indivíduos construtores de uma 
estrutura social mais equitativa, justa e inclusiva?  

A resposta para as questões anteriores é apenas uma: ser feminista.  

A impregnação de uma atitude feminista nas ações e percepções 
individuais/coletivas conflui irrefutavelmente para a reedificação de modelos de 

sociabilidade menos discriminatórios, mais iguais. 

 Todas e todos serão beneficiados.  

Ser feminista faz parte da construção humana e social!  

O feminismo – atravessado por múltiplas correntes e pensares – não é coisa de 
mulher.  

Os seus propósitos dizem respeito a todos e a todas porque a edificação de uma 
sociedade mais livre, justa e equitativa beneficia mulheres e homens.  

É necessário expandi-lo, revigorá-lo e assumi-lo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VENANCIO, Alice Rodrigues. O Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de 
Londrina enquanto viabilizador de direitos. 2019. 61. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2019. 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo compreender a contribuição do Conselho 
Municipal de Direitos das Mulheres (CMDM) de Londrina para ampliação dos direitos 
das mulheres. Para sua construção, optou-se pela abordagem qualitativa, expressa 
por meio de pesquisa documental e pesquisa de campo. A pesquisa documental foi 
realizada a partir das atas das reuniões do CMDM no período de agosto de 2017 a 
dezembro de 2018, totalizando 16 atas. No que tange à pesquisa de campo, o 
instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada com conselheiras 
representantes da sociedade civil no CMDM, totalizando cinco entrevistas. Como 
resultados, verificou-se a ampla participação do CMDM e sua constituição enquanto 
uma referência para o debate e discussão das pautas relacionadas aos direitos das 
mulheres no município e apesar dos limites enfrentados, contribui tanto na ampliação 
como na efetivação dos direitos das mulheres londrinenses.  
 
 
Palavras-chave: Mulheres. Direitos. Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. 
Londrina/PR. 
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INTRODUÇÃO 

O período de redemocratização do país, nos anos de 1980, é marcado 

pela efervescência dos movimentos sociais por reinvindicações de universalização 

dos direitos. Esse contexto caracteriza a nova relação entre o Estado e sociedade civil 

por meio da introdução de canais institucionais estratégicos para o direcionamento 

das demandas da população.  

Nesta conjuntura, a efetivação dos direitos das mulheres se tornou 

possível em razão da mobilização dos movimentos feministas, os quais contribuíram, 

principalmente, para que estas se constituíssem enquanto sujeitos políticos na 

Constituição Federal de 1988. Isso se deu mediante a elaboração de uma carta com 

propostas específicas para igualdade entre homens e mulheres e ampliação dos 

direitos civis e políticos das mulheres. 

Além da ampliação dos direitos promulgados na Constituinte, foram 

institucionalizados os canais de participação da população em formatos de conselhos 

nas três esferas de governo, como um dos mecanismos de controle social nas 

diversas políticas. 

A partir disso, haja vista o interesse pela temática de lutas e 

conquistas de direitos das mulheres com intuito de maiores aprofundamentos na área, 

iniciou-se a participação do Grupo de Pesquisa Violência de Gênero - GPI CRESer 

(classe, raça, etnia e sexo) e a realização do estágio curricular obrigatório no Centro 

de Referência de Atendimento à Mulher (CAM).  

A inserção no campo de estágio proporcionou a aproximação com o 

Conselho Municipal de Direitos das Mulheres (CMDM) de Londrina-PR, através da 

participação nas reuniões, das quais surgiram indagações acerca da contribuição do 

CMDM para a ampliação dos direitos das mulheres londrinenses.  

É valido ressaltar que atualmente, estes conselhos possuem exercício 

limitado em razão do Decreto nº 9.759 de 2019, o qual extingue os conselhos, comitês, 

comissões, fóruns e similares que não tenham sido criados por lei.  

Logo, este trabalho tem objetivo geral compreender a contribuição do 

Conselho Municipal de Direitos das Mulheres (CMDM) de Londrina para ampliação 

dos direitos das mulheres. Como objetivos específicos, conhecer a concepção e as 

instâncias de controle social presentes na Política para as Mulheres em Londrina; 

Apreender acerca do processo de implementação e organização do CMDM em 



12 

Londrina/PR; Identificar as compreensões dos conselheiros acerca do CMDM como 

instância de controle social; e verificar, a partir da perspectiva dos conselheiros, a 

participação do CMDM na efetivação da Política para as Mulheres em Londrina. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, é uma pesquisa 

exploratória de caráter qualitativo. Segundo Gil (2008, p. 27) a pesquisa exploratória 

tem como “objetivo proporcionar uma visão geral de um determinado fato” e também 

contribui para a aproximação da realidade a ser pesquisada.  

A abordagem qualitativa, de acordo com Martinelli (2009, p. 27) “é 

muito mais descrever um objetivo”, é necessário o conhecimento da realidade do 

pesquisado, de suas experiências e o aprofundamento acerca das concepções 

apontadas por ele para a compreensão do objeto de pesquisa. Por fim, a autora 

ressalta que a pesquisa qualitativa possui finalidade social, pois é uma atividade 

política “desenvolvida para os sujeitos que dela participam”, ou seja, a pesquisa deve 

voltar ao sujeito pesquisado.  

A respeito da coleta de dados foi realizada uma pesquisa documental, 

a partir das atas das reuniões do CMDM, as quais ocorrem mensalmente na sede da 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. No total, foram analisadas 16 atas 

no período de agosto de 2017 a dezembro de 2018, disponíveis no site da prefeitura 

de Londrina. Para análise foram divididas em três frentes, nas quais o CMDM tem 

atuado: 1) demandas relativas a participação na gestão pública municipal; 2) 

demandas postas pela sociedade e 3) demandas organizacionais internas.  

Ainda sobre a coleta de dados, também foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com as representantes da sociedade civil no CMDM. De um 

universo de 16 representantes, todas foram convidadas, mas apenas 5 retornaram o 

convite. Para Gil, as entrevistas são “uma forma de interação social” (GIL, 2008, p. 

114) e possibilitam uma maior compreensão do tema. A entrevista foi composta por 

perguntas abertas e a partir da análise de conteúdo foram analisadas em três eixos: 

1) A caraterização das conselheiras; 2) O CMDM e o ser conselheira; 3) O CMDM na 

perspectiva de defesa de direitos.  

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo expôs 

acerca das concepções de controle social à luz dos estudiosos do pensamento de 

Gramsci e de seus instrumentos presentes nas políticas sociais brasileiras, em 

especial os conselhos, reafirmando a importância desses espaços para a legitimação 

da sociedade civil na atuação em defesa de seus direitos.  
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Viu-se necessário, iniciar o segundo capítulo explanando rapidamente 

sobre o processo de conquista de direitos das mulheres brasileiras com ênfase na 

influência dos movimentos feministas para efetivação desses. Em seguida, abordou 

acerca da estruturação da Política para as Mulheres em Londrina e do processo de 

implantação do CMDM e as frentes que este tem sido provocado a atuar.  

O terceiro capítulo foi elaborado a partir da pesquisa de campo 

realizada com conselheiras, representantes da sociedade civil no CMDM, expondo a 

respeito da compreensão das mesmas a respeito do CMDM enquanto um instrumento 

de controle social.  

Por fim, as considerações finais com os principais elementos 

apreendidos na pesquisa acerca do CMDM, enquanto um mecanismo de controle 

social, tem contribuído para ampliação dos direitos das mulheres londrinenses. 

Assim, este trabalho busca ressaltar a importância dos conselhos 

municipais, em especial, dos conselhos de direitos das mulheres, para a população. 

Além disso, pretende contribuir para a história do CMDM, pois não há nenhum material 

que dialogue acerca de sua experiência e atuação, agregando à produção do 

conhecimento sobre a temática à área acadêmica.  
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1 O CONTROLE SOCIAL NO INTERIOR DAS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS 

A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

A Constituição Federal de 1988, fruto das mobilizações dos diversos 

movimentos sociais das décadas de 1970 e 19801, foi constituída a partir de um novo 

cenário político no país que transitou do modelo ditatorial para o modelo democrático.  

Nesse contexto, emerge uma nova compreensão da natureza e papel 

do Estado, além de uma nova relação com a sociedade civil, por meio da introdução 

de canais institucionais estratégicos para o direcionamento das demandas e 

reinvindicações da população, ou seja, estabelece-se uma relação de interlocução 

entre a sociedade civil e o Estado.  

Com a redemocratização, haverá por parte da sociedade a exigência 

de espaços de participação e decisão ativa e estes, “irão ampliar a comunicação entre 

governantes e governados, fornecer novos parâmetros para tomada de decisões e, 

nessa medida, fortalecer a gestão pública e promover a expansão da cidadania ativa” 

(NOGUEIRA, 2011, p. 142-142). 

Ao refletir acerca das mudanças empreendidas pela Constituinte, 

Gohn (2002) acrescenta que essa amplia direitos, sobretudo sociais, indicando um 

alargamento da cidadania e, institui a participação social institucionalizada como uns 

dos mecanismos para a efetivação destes.  Assim, a Carta Magna ficou conhecida 

como “Constituição Cidadã”, Marques e Costa (2015, p. 6) ressaltam que “a 

participação está intrinsecamente relacionada à cidadania e democracia”.  

Para Gohn (2006, p. 7) a participação institucionalizada é 

estabelecida e “entendida como inclusão no arcabouço jurídico institucional do 

Estado, a partir de estruturas de representação criadas por leis”. Essas estruturas de 

representação, passam a ser constituídas por representantes tanto do poder público 

quanto da sociedade civil e se “integram aos órgãos públicos vinculados ao executivo”.  

Dentre os mecanismos de participação social2 estão presentes os 

Conselhos Gestores que se constituem enquanto instâncias de controle social, os 

                                            
1 Movimentos Feministas, Estatuto dos Índios, Movimento Estudantil, Movimento pela Anistia, 
Movimento Sindical, Movimento dos Transportes Coletivos, Movimento dos Sem-Terra, Movimento 
Diretas Já, Movimentos dos Assentamentos Rurais, Movimento pela Constituinte, entre outros 
(GOHN,2001). 
2 Outros mecanismos de Participação Social: as Conferências, os Orçamentos Participativos, o 
Plesbicito, a Iniciativa Popular, para maior aprofundamento consultar Benevides (2003). 
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quais serão apresentados ao longo do capítulo partindo sobretudo de autores que 

estabelecem interlocuções com o pensamento de Antonio Gramsci. 

1.1 PARTICPAÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCAL 

A Carta Magna traz como um de seus princípios centrais a cidadania 

na direção de uma sociedade fundada no “reconhecimento de seus membros como 

sujeitos portadores de direitos capazes de participarem efetivamente na gestão da 

sociedade” (DAGNINO, 2002, p.10), contribuindo para uma sociedade mais justa e 

igualitária.  

Esse novo cenário abordou mudanças no modelo de gestão pública e 

na relação entre Estado e sociedade civil por meio da participação social. Campos 

(2004) enfatiza sobre a gestão política administrativa que transita para o modelo 

democrático descentralizado concedendo novos ângulos às políticas públicas, na 

direção da garantia dos direitos como dever do Estado e como proteção social aos 

cidadãos. 

A participação da sociedade civil, nesse contexto é de extrema 

importância. Teixeira (2002 apud Nogueira, 2004) ressalta que não é qualquer tipo de 

participação, tanto a qualidade como as implicações irão depender da vinculação com 

a política, ou seja, é uma participação diferenciada que visa principalmente o 

compartilhamento das decisões governamentais, a garantia de direitos e a 

interferência na elaboração orçamentária. 

Gohn (2011, p.47) ressalta o caráter educativo dessa participação, 

pois a partir dela é possível os cidadãos constituírem diagnósticos sobre a gestão 

pública e desenvolverem conhecimentos estratégicos para solução dos problemas 

encontrados, para autora na “medida que fornecem informações, os capacitam à 

tomada de decisões e contribuem para formação política dos indivíduos”.  

Nesse viés, Benevides (1994, p. 9 apud DURIGUETTO, 2007, p. 201) 

argumenta sobre a necessidade de uma educação política ser destinada à população, 

a qual se efetivaria por meio de “informação, conscientização e com estímulo a 

organização e participação.”  

Segundo Silva (2011) a relação entre Estado e sociedade civil é 

perpetuada por interesses antagônicos de classes sociais distintas e essa relação se 

situa em um campo de disputas por hegemonia, a partir de lutas que visam “a 
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manutenção e ou a transformação societária” (SILVA, 2011, p. 4-5).  

Esse processo de redemocratização dá abertura para um Estado 

ampliado, o qual visa o fortalecimento da organização da sociedade civil necessária à 

estruturação de um ambiente político, econômico, social e cultural propício à um 

sistema hegemônico, pois este “só opera em uma estrutura democrática” (GRAMSCI, 

1984 apud MATOS: FERREIRA, 2002, p. 70).  

Em relação a hegemonia Duriguetto (2007) ressalta que essa 

categoria é empregada para reafirmar a universalização e ampliação da democracia 

para uma sociedade civil organizada a partir dos novos canais institucionais de 

participação social. Sociedade civil esta, entendida por Luiz (2010) como espaço para 

construção da hegemonia articulada com a participação.  

A partir dessa participação, os sujeitos exercem seu compromisso 

com a cidadania expandindo seus direitos e ela “será uma arma para os mesmos 

fiscalizarem as atividades dos seus representantes” (PIERINI, 2003, p. 26 apud LUIZ, 

2010, p. 67). 

O Estado ampliado sob a perspectiva gramsciana, segundo Coutinho 

(2003), refere-se a duas esferas centrais: a sociedade política (ou Estado de coerção) 

que é: 

formada pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe 
dominante detém a monopólio legal da repressão e da violência e que 
se identifica com os aparelhos de coerção sob controle das 
burocracias executiva e policial militar. (COUTINHO, 2003, p.127). 
 

E a sociedade civil, que corresponde “ao conjunto das organizações 

responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias” (COUTINHO, 2003, p.127), 

ou seja, é o espaço em que os diferentes grupos se organizam para o direcionamento 

e representação de seus interesses a fim da disputa da hegemonia, ou ainda, é o 

espaço privilegiado da luta de classes.  

Gramsci também define Estado “como sociedade política + sociedade 

civil, hegemonia escudada na coerção” (COUTINHO, 2003, p.127) nesse âmbito, 

essas duas esferas visam a conservação e a promoção de um sistema econômico 

baseado nos interesses de uma classe fundamental.  

Coutinho (2003, p.129) apresenta alguns pontos que divergem essas 

instâncias, um deles é a “materialidade (social-institucional) própria”, pois a sociedade 

política possui seus portadores materiais nos “aparelhos repressivos de Estado” e a 

sociedade civil possui “organismos sociais coletivos voluntários e relativamente 
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autônomos em face da sociedade política.”  

Nesse sentido, observa-se que as relações entre a sociedade civil e 

a sociedade política no Estado ampliado foram fundamentadas em duas dimensões, 

do consenso e da coerção. Segundo Adams e Pferifr (2006) a ampliação do Estado 

está ligada a análise de correlação de forças, na qual o Estado ético segue uma 

articulação com a sociedade civil.  

Sobre as dimensões de consenso e coerção Silva (2011) salienta que: 

A visão gramsciana, pautada na visão de Marx, incorpora à teoria 
política de Estado, a magnitude da participação da sociedade civil 
enquanto uma possibilidade histórica capaz de alterar a estrutura 
estatal, imprimindo à mesma, outra dimensão, a dimensão do 
consenso. Com efeito, proporcionando meios para uma abertura 
democrática, na qual as classes subalternas passam a poder participar 
da disputa pela hegemonia. Neste sentido, o Estado deixa de significar 
somente uma instituição coercitiva, para ser também uma esfera 
consensual, na qual a dinâmica social própria da sociedade civil passa 
a interagir junto à sociedade política. (SILVA, 2011, p. 4). 

 

Simionatto (2011, p. 72) acrescenta que tanto a hegemonia e a 

dominação podem ser manifestadas no Estado moderno, se este será mais 

consensual e menos coercitivo é por meio das organizações e autonomia de cada 

esfera. Acerca da relação com a sociedade civil aponta duas direções que o Estado 

pode se desenvolver, mantendo a ordem pela força ou recorrendo “aos aparelhos da 

sociedade civil para obter consenso sobre seus atos.”  

Ademais, com a Constituição Cidadã a relação entre hegemonia e 

democracia se torna possível e a sociedade civil organizada ganha espaço de 

participação nas decisões. Gohn (2002) afirma que a participação popular após 1988 

foi determinada “como esforços organizados para aumentar o controle sobre os 

recursos e as instituições que controlam a vida em sociedade” (GOHN, 2002, p. 11).  

A partir disso, aproxima-se a concepção de controle social que é 

implementado no Brasil na década de 1990 devido ao contexto político do país e é 

utilizada como controle da sociedade civil sobre as ações do Estado.  

Nesse viés, Silva (2007, p. 182-183) ressalta a associação com o 

conceito gramsciano de Estado ampliado, pois “compreende o Estado como um 

espaço contraditório, no qual coexistem interesses das diferentes classes sociais, com 

a hegemonia de alguma classe”.   

Matos e Ferreira (2015) afirmam que nessa conjuntura existe abertura 

para um Estado ampliado, pois nele há o fortalecimento da sociedade civil necessário 
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à estruturação de um ambiente político, econômico, social e cultural propício à um 

sistema hegemônico, pois este só se efetua em uma estrutura democrática.  

Assim, o controle social se constitui como contraditório, ora de uma 

classe ora de outra. No que tange à classe trabalhadora envolve a necessidade de 

sua organização para interferir na gestão pública, havendo a possibilidade de orientar 

as ações do Estado e os gastos estatais na direção de seus interesses, tendo em vista 

a disputa pela hegemonia.  

Correia (2000) expõe um regaste histórico sobre o conceito de 

controle social e enfatiza a compreensão deste enquanto possibilidade de controle 

dos gastos públicos pela sociedade. Além disso, expressa a capacidade da sociedade 

de interferir na gestão pública com a finalidade de direcionar suas ações voltadas aos 

interesses e demandas da população, ou seja, a participação da sociedade representa 

a luta por melhores condições de vida. 

Para Valdir (2007, p. 72) o controle social “implica garantir que o 

Estado tenha a obrigação de prestar contas à sociedade de tudo o que realizado”. 

Assis e Vila (2003 p. 377) conceituam como “canais institucionais de participação na 

gestão governamental”, ou seja, uma nova modalidade de controle da população 

sobre a ação governamental com o monitoramento e avaliação das políticas.  

As primeiras experiências institucionalizadas de o controle social nas 

políticas públicas se deu pela Constituição Federal de 1988 nos artigos 198 e 204 

referentes as políticas de Saúde e Assistência Social efetivado após a promulgação 

das Leis Orgânicas das respectivas políticas e logo expandiu-se para as demais 

políticas na forma de conselhos, os quais serão abordados a seguir. 

 

1.2 OS CONSELHOS ENQUANTO INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCAL 

Os Conselhos simbolizam uma das principais experiências de 

democracia participativa do país a partir da Constituição Federal de 1988 como órgãos 

vinculados ao poder Executivo referentes às diversas políticas (saúde, educação, 

assistência, entre outras). Contudo, possuem origem informal sustentadas por 

movimentos sociais como “conselhos populares” [...] ou como estratégias de luta 

operária nas fábricas como “Comissões de Fábrica” na década de 1970 e 1980 que 

foram abordados na Constituinte. (CARVALHO e TEIXEIRA, 2000, p. 101). 
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Ao realizarem um resgate histórico sobre a origem dos conselhos, 

Carvalho e Teixeira (2000) apresentam alguns aspectos essenciais na organização 

deles, como uma base social concreta com representantes que tenham um mandato 

vinculado e revogável, o exercício de funções legislativas e executivas. Além da 

flexibilidade e articulação, dado que é um espaço de disputas ideológicas e de postos 

políticos. Os autores também salientam acerca dos conselhos representarem uma 

nova gestão pública com uma cidadania ativa3, a qual envolve a comunidade na 

gestão de seus problemas e a implementação de políticas públicas para solucioná-

los.  

Para Gomes (2003) os conselhos possuem três objetivos essenciais: 

a promoção da construção da cidadania e a educação política; a viabilização da 

identificação e captação permanentes de demandas da sociedade civil; e o exercício 

do controle social sobre as ações governamentais.  

Ao refletir sobre os conselhos, Gohn (2011, p. 7) define-os como 

“canais de participação que articulam representantes da população e membros do 

poder público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos” e 

explana acerca do papel central do conselho como “a discussão sobre as estratégias 

de gestão pública de uma forma geral e em particular do caráter das políticas 

públicas”, na qual a primeira proposição corresponde com a relação de serem 

auxiliares do legislativo devido ao caráter consultivo e a segunda é na perspectiva da 

cidadania e participação na fiscalização da gestão descentralizada do poder executivo 

(BORJA, 2000 apud GOHN, 2002, p. 23).  

 Além disso, ressalta que são importantes instrumentos de expressão, 

representação e participação da sociedade, os quais marcam a reconfiguração da 

relação entre Estado e sociedade pela possibilidade de representação dos interesses 

coletivos no aparato estatal, além da sua composição partidária, 50% representantes 

do poder público e 50% da sociedade civil, como “mecanismo de equilíbrio nas 

decisões” (TATAGIBA, 2002, p. 50).  

Para Luchmann (2007) o processo de escolha dos representantes 

pode variar em cada conselho, alguns são escolhidos em assembleias ou fóruns 

abertos, outros são já estão previamente inseridos pela legislação. Moreira (1999 

apud TATAGIBA, 2002, p. 50) complementa que: 

                                            
3 Para maiores aprofundamentos, consultar Benevides. Democracia e Cidadania. Lua Nova nº33, São 
Paulo Aug. 1994.  
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os representantes do poder público são agentes públicos com cargos 
de direção na administração direta ou indireta, por indicações do chefe 
do poder Executivo ou responsáveis pela área das políticas sociais. 
Da sociedade civil são escolhidos em pares nos fóruns próprios, 
dentre as entidades e organizações não governamentais prestadoras 
de serviços, de defesa de direitos, movimentos, associações, 
sindicatos de acordo com a paridade de cada contexto.  
 

Essa perspectiva é ressaltada por Raichelis (2011, p.12) como 

“processo continuado de interlocução pública”, no qual vão se desenvolver a relação 

entre governo e cidadão a partir da criação de espaços de debates, de mecanismos 

de negociação e pactuação, além do controle socializado das ações governamentais. 

 IBAM et al (1997 apud TATAGIBA, 2002) contextualiza os conselhos 

existentes no país, relacionando os Conselhos de Políticas ou Conselhos Gestores a 

universalização e garantia dos direitos sociais na via da cidadania, os quais são 

vinculados às políticas públicas estruturadas em sistemas nacionais e previstos na 

legislação, como os Conselhos de Saúde, de Assistência Social, de Educação. 

Além dos conselhos gestores a autora expõe acerca dos Conselhos 

Temáticos ou de Direitos, do qual faz parte o Conselho Municipal de Direitos das 

Mulheres de Londrina (CMDM), o objeto de estudo desse trabalho, a ser abordado no 

capítulo seguinte. Para ela, estes são constituídos na esfera municipal e seguem as 

características dos conselhos gestores, no entanto, associam-se a temas 

transversais, citam-se os Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, de Cultura, de 

Esporte.  

Ainda sobre os formatos dos conselhos Carvalho e Teixeira (2000 

apud GOMES, 2003, p. 9) tipifica-os em: conselhos gestores de programas 

governamentais com ações focalizadas (de merenda escolar, de ensino fundamental); 

conselhos de políticas setoriais para a concretização de direitos de caráter universal 

com a implantação e controle de políticas públicas (de saúde, educação, cultura); e/ou 

conselhos temáticos de temas transversais sobre os direitos e comportamento da 

população (de direitos humanos, violência contra a mulher). Além disso, aborda uma 

definição para os conselhos de modo geral: 

“órgãos públicos de composição paritária entre a sociedade e o 
governo, criados por lei, regidos por regulamento aprovado por seu 
plenário, tendo caráter obrigatório uma vez que os repasses de 
recursos ficam condicionados à sua existência, e que assumem 
atribuições consultivas, deliberativas e/ou de controle.” 
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A respeito dos conselhos temáticos, Tonella (2006) frisa que possuem 

como aspecto principal a vinculação com as esferas municipais e estaduais. Para 

Gohn (2011, p. 87) os conselhos municipais temáticos simbolizam um novo tipo de 

ação política “com uma maior interação entre o governo e a sociedade.”  

Como já visto acima os conselhos estão previstos na Constituição 

Federal de 1988, detalhados nas leis orgânicas de cada município e sua 

particularidade irá depender de como foram criados e do setor de atividades que irão 

desempenhar.  Na legislação, sobretudo os conselhos gestores, são apresentados 

como órgãos deliberativos, Tatagiba (2002) afirma que esse caráter é a principal força 

dos conselhos enquanto espaços de redemocratização do Estado.  

Ademais, os conselhos constituem-se como órgãos consultivos, 

deliberativos e fiscalizadores de participação direta da sociedade civil com intuito de 

promover um espaço institucional democrático.  

A partir das entrevistas realizadas com as conselheiras 

representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de 

Londrina (CMDM) foi possível enfatizar alguns desafios para a manutenção do 

conselho que serão citadas a seguir, no entanto, os maiores aprofundamentos serão 

realizados nos próximos capítulos. 

Uns dos pontos corresponde-se a garantia de uma participação 

efetiva, constante, organizada das conselheiras. Carneiro (2002 apud CAMPOS, 

2004, p. 142) ressalta sobre esse aspecto da participação, pois os representantes do 

poder público e da sociedade civil possuem “disponibilidades, capacidades e 

conhecimentos diferenciados” em razão da participação nesses espaços para os 

membros do governo constituir-se como uma “atribuição profissional remunerada”, e 

para os representantes da população, os quais necessitam de organização de 

horários, dispensas do trabalho ou perca de carga horária, ou seja, o “custo da 

participação” é maior para os representantes da sociedade civil.  

Sobre esse aspecto Gohn (2011) enfatiza sobre as condições de 

participação dos membros tanto do poder público quanto da sociedade civil devem ser 

igualitárias, como no acesso as informações dos órgãos públicos e alguma 

remuneração.  

Em relação a participação dos representantes da sociedade civil 

Carvalho e Teixeira (2000) realizam a seguinte problematização: como inserir 
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cidadãos comuns nesses espaços? Refletindo acerca da necessidade da criação de 

mecanismos de comunicação clara, permanente e interativa entre esses sujeitos. 

Outro ponto levantado é sobre o conselho não ter uma sede própria 

para realizar as reuniões e depender da Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres para realização da mesma, ou seja, o conselho fica subordinado ao local 

físico, aos equipamentos e perde-se assim, parte de sua autonomia. Esse ponto é 

explanado por Silva e Lima (2017) ao abordarem que essa dependência afeta tanto a 

autonomia como a qualidade na execução das funções dos conselhos.  

Em suma, apesar das potencialidades explanadas sobre os 

conselhos, o processo de sua constituição apresenta muitos limites e na conjuntura 

atual, cita-se o Decreto nº 9.759 de 20194 assinado em 11 de abril de 2019 pelo 

Presidente Jair Bolsonaro que extingue os colegiados de administração pública 

federal que não tenham sido criados por lei, isto é, esse decreto elimina os conselhos, 

comitês, comissões, fóruns e similares que reúnem representantes do poder público 

e da sociedade civil para criar, executar e monitorar as ações dos órgãos públicos e 

estatais.  

Segundo Maria do Socorro Souza (2019) ao abordar sobre o impacto 

desse decreto reflete que fere o princípio de participação social presente no artigo 1 

da Constituição Cidadã “[...] Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente nos termos desta constituição”,  pois os 

conselhos existem com a finalidade de garantir a materialidade dos direitos sociais e 

civis. 

Desta forma, após o aprofundamento acerca da estruturação dos 

conselhos enquanto instrumento de controle social, o próximo capítulo irá dialogar 

sobre a Política para as Mulheres em Londrina/PR e o sobre o Conselho Municipal de 

Direitos das Mulheres. 

 

 

 

                                            
4 BRASIL. Decreto nº 9.759 de 11 de abril de 2019. Extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações 
para colegiados da administração pública federal. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm> Acessado em 22 jul. 
2019. 
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2 A CONQUISTA DE DIREITOS DAS MULHERES  

Primeiramente, antes de explanar sobre a realidade do município de 

Londrina, será realizado um regaste histórico a partir do período de democratização 

do país, em relação ao processo de conquistas de direitos das mulheres e a 

construção de instituições para efetivação destes direitos.  

No período de redemocratização do Estado brasileiro com a 

efervescência das mobilizações dos movimentos de mulheres e movimentos 

feministas por reinvindicações de direitos e espaços de participação e decisão ativa, 

cita-se a criação do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres (CNDM) em 1985 na 

lei nº 7.353 de 29 de agosto5, como um primeiro avanço e desencadeador de ações.  

O CNDM permitiu a inauguração de uma nova forma de planejamento 

e execução de políticas públicas tanto para assegurar condições de igualdade de 

direitos e liberdade das mulheres como para a eliminação das discriminações 

existentes. Pimenta (2010, p. 170) ao abordar sobre o conselho enfatiza que sua 

atuação inicial: 

[...] foi uma ocasião histórica, pois o CNDM foi capaz de mobilizar 
mulheres de todo o país, as quais responderam positivamente ao 
enviarem várias de suas demandas ao Conselho; promoveu debates 
e enfrentou conflitos de toda ordem para que as mulheres pudessem 
se afirmar como sujeito político na Constituinte.  

 

Nessa mesma direção Pitanguy (2011, p. 23) enfatiza a preocupação 

acerca que o conselho “não fosse apenas uma figura retórica” e para isso, como 

sujeito participante do processo de implementação, garantiu que o mesmo tivesse um 

caráter híbrido, o qual era vinculado ao Ministério da Justiça, mas respondia ao 

presidente da República; contando com autonomia administrativa e financeira. Além 

disso, a autora ressalta que o CNDM foi uns dos conselhos vanguardas na América 

Latina relacionado aos direitos das mulheres e ocasionou iniciativas em diversos 

países, como Argentina e Chile. 

A partir do CNDM foram criadas algumas campanhas, em especial 

“Mulher e Constituinte” com o slogan “Constituinte para valer tem de ter direitos da 

mulher”, o qual possibilitou a elaboração de uma carta de mulheres à Constituição 

                                            
5 BRASIL. Lei nº 7.353 de 29 de agosto de 1985. Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - 
CNDM e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/1980-
1988/L7353 .htm>. Acessado em 17 set. 2019. 
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Cidadã com propostas específicas em diversas áreas, das quais algumas foram 

aprovadas. Esse momento é salientado por Lourenço (2008 apud BRUSCHI, 2018, p. 

35):  

Este foi um marco da participação do movimento das mulheres, 
tornando-se a primeira plataforma política feminista brasileira, com 
enfoque nos direitos de cidadania, que eclodiu na conquista do ponto 
de vista legal da igualdade entre homens e mulheres e na ampliação 
dos direitos civis e políticos das mulheres. 
 

Para mais a Carta Magna em seu art. 5 inciso I igualou os direitos de 

homens e mulheres: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta constituição” e em seu art. 226 em seu parágrafo 5º igualou os direitos 

e deveres em relação a chefia da família: “os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” (BRASIL, 1988). 

Assim, com essa promulgação a estrutura patriarcal perde forças e as 

questões femininas ganham espaços, o que é exposto por Biroli (2018, p. 175) como 

um “processo de despatriarcalização do Estado Brasileiro6”.  

Em relação aos direitos conquistados na Constituinte, Barsted (2001, 

p. 7) expõe que o movimento de mulheres foi um fator essencial para a conquista 

desses direitos: 

De fato, a ação organizada do movimento de mulheres no processo 
de elaboração da Constituição Federal de 1988, ensejou a conquista 
de inúmeros novos direitos e obrigações correlatas do Estado, tais 
como o reconhecimento da igualdade na família, o repúdio à violência 
doméstica, a igualdade entre filhos, o reconhecimento de direitos 
reprodutivos etc. 
 

Nesse período, em consonância com a luta desses movimentos, 

também houve a criação de Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAM’s) 

em 1985 para o atendimento de mulheres vítimas de violência e discriminação. E no 

ano seguinte, a criação do Centro de Convivência para Mulheres Vítimas de Violência 

(Comvida) em São Paulo pela Secretaria de Segurança Pública para mulheres em 

situação de violência com risco de vida. A partir dessas ações há o “reconhecimento 

oficial da violência doméstica” (PIMENTA, 2010, p. 36). 

Posteriormente, sucederam diversas ações no país as quais 

simbolizaram a abertura de espaços para as pautas femininas, tanto na construção 

de políticas públicas para as mulheres como na criação de leis referentes aos direitos 

                                            
6 Para maiores aprofundamentos consultar: MATOS, Marlise; PARADIS, Clarisse Goulart. Desafios à 
despatriarcalização do Estado brasileiro. Cadernos Pagu, n. 43, 2014, p. 57 – 118. 
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para a população feminina, das quais, as mais importantes foram sistematizadas a 

seguir:  

 

Tabela 1 - Síntese dos direitos conquistados para as mulheres. 

Ano Nome Síntese 

1996 Convenção de Belém 

do Pará 

Convenção Interamericana que reconhece a 

violência contra as mulheres como violação de 

Direitos Humanos e estabelece ações ao Estado 

para coibi-las.  

1997 Lei de Cotas na 

Política 

Lei nº 9.504 que garante a reserva de 30%, no 

mínimo, para a candidatura de mulheres durante as 

eleições.  

2003 Lei nº 10.7778  A Lei estabelece a notificação compulsória nos 

casos de violência contra as mulheres que 

passarem por atendimento nos serviços de saúde.  

2003 Secretária de Políticas 

para Mulheres 

Criada a secretária com status de ministério e a 

finalidade de “promover a igualdade entre homens e 

mulheres e combater todas as formas de 

preconceito e discriminação herdadas de uma 

sociedade patriarcal e excludente” (BRASIL, 2019).  

2004, 2007, 

2011 

Conferências 

Nacionais de Políticas 

para as Mulheres 

As Conferências Nacionais de Políticas para as 

Mulheres acontecem com o objetivo de propor 

diretrizes para a elaboração dos Planos Nacionais 

de Políticas para as Mulheres, construídas na 

perspectiva de um diálogo permanente entre o 

poder público e sociedade civil. 

2004, 2007, 

2011 

Planos Nacionais de 

Políticas para as 

Mulheres 

São elaborados a partir das conferências e passam 

a nortear as ações realizadas pelos governos 

municipais e estaduais.  

2004 Protocolo de Palermo Conhecido como “Protocolo Adicional à Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial 

Mulheres e Crianças” é um instrumento 

internacional referente ao tráfico de mulheres e 

crianças.  

2006 Lei Maria da Penha Lei nº 11.340 referente aos mecanismos para coibir, 

punir e prevenir a violência doméstica praticada 

contra mulheres.  

2007 Pacto Nacional de 

Enfrentamento 

à Violência 

contra a 

Mulher 

Possui como finalidade a execução de políticas 

públicas de prevenção, combate e proteção a 

mulheres em situação de violência com ações 

intersetoriais que envolvam as diferentes áreas.  

2009 Lei nº 12.015 Lei sobre os crimes contra a dignidade sexual que 

altera o Código Penal de 1940, passam a constituir-

se crimes: conjunção carnal, atos libidinosos e 

atentados violentos ao pudor.  

2010 Decreto nº 7.393 Dispõe sobre o funcionamento do serviço “Ligue 

180- Central de Atendimento à Mulher” criado em 
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2005 para orientações e denúncias referentes a 

violência contra as mulheres e a partir do decreto 

iniciou o atendimento 24 horas.  

2013 PEC das Empregadas 

Doméstica  

Emenda Constitucional nº 66 que iguala os direitos 

trabalhistas de empregadas domésticas ao de 

trabalhadoras formais com direito a salário mínimo, 

horas extras, adicional noturno.  

2013 Lei nº 12.485 Lei que institui o atendimento integral obrigatório a 

vítima de violência sexual.  

2013 Decreto nº 7.958 Dispõe sobre as diretrizes para o atendimento 

humanizado de pessoas em situação de violência 

sexual pelos profissionais de segurança pública e do 

Sistema Único de Saúde. 

2015 Lei do Feminicídio  Lei 13.104 que tipifica e qualifica o feminicídio, 

homicídio de mulheres. 

2018 Lei da Importunação 

Sexual 

Lei nº 13.718 que tipifica a importunação sexual e 

de divulgação de cena de estupro como crime.  

Fonte: Elaboração Própria.  

 

Segundo Matos e Paradis (2014) essas ações simbolizaram 

estratégias para o efeito despatriarcalizador do Estado brasileiro no âmbito da 

representação e participação. Reafirmam também a relação do Estado brasileiro e 

sociedade civil, a qual após essa trajetória se torna mais estreita e complexa7. Além 

disso, salientam a importância dos movimentos de mulheres/feministas na conquista 

desses direitos: 

[...] os mecanismos institucionais de mulheres são criados a partir de 
forte pressão do movimento de mulheres por mais espaço nas 
políticas públicas, e com a “missão” de se atenuar e se combater a 
presença do patriarcado no interior do Estado. (MATOS; PARADIS, 
2014, p. 109).  
 

Ademais, é possível identificar a existência de momentos nos quais 

as temáticas femininas ganham mais enfoque e a atuação dos movimentos 

contribuem para que essas temáticas sejam instituídas como agenda política. Em 

relação a esses momentos, Biroli (2018, p. 201) aponta como “picos da incorporação 

da agenda feminista e da atuação dos movimentos no âmbito estatal” que acontecem 

desde da construção da Constituinte até meados de 2016, no qual houve, 

principalmente, uma “conexão entre o alargamento da democracia e a participação 

das mulheres, entre o caráter social do Estado democrático e os passos para 

                                            
7 Refere a atuação dos movimentos feministas de “fora/dentro” do Estado: de fora, mantendo-se um 
movimento autônomo que exerce a pressão a partir das ruas; e de dentro: participar do processo de 
construção de políticas com a possibilidade de cooptação e perda de suas reinvindicações.   
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construção de uma sociedade mais igualitária”.  

A respeito dos tempos atuais, a relação do Estado com os 

movimentos sociais e em particular, o movimento feminista, é de restrições/limitações, 

o qual se deu com a deposição da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016. Houve 

então, o desmonte da Secretária de Políticas para as Mulheres, com a subordinação 

ao Ministério da Justiça, em seguida a junção de três secretárias, “da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos” no atual governo iniciado em 2019. 

Nesse contexto, também ganham vulto manifestações de grupos 

conservadores com indagações sobre “a posição das mulheres como sujeitos de 

direitos e de ação política”, as quais demonstram o “fechamento à participação e ao 

diálogo com os movimentos” (BIROLI, 2018, p. 202).  

Outro ponto que também simboliza a atual relação entre o Estado e 

os movimentos socais, é o Decreto nº 9.759 de 2019, já mencionado no capítulo 

anterior.  

Em suma, após o breve resgaste histórico sobre o processo de 

conquistas de direitos das mulheres o próximo subitem tratará sobre a realidade do 

município de Londrina referente a Política para as Mulheres. 

2.1 POLÍTICA PARA AS MULHERES EM LONDRINA/PR 

O município de Londrina foi umas das cidades de vanguarda a instituir 

um organismo de políticas para as mulheres, com a Lei Municipal nº 5.222 de 19928, 

implementou a Coordenadoria Especial da Mulher, adquirindo o status de Secretária 

Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) em 2011. Atualmente, a SMPM, atua 

em três eixos: 1) Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a mulher; 2) 

Capacitação para o trabalho e inclusão produtiva; e 3) Formação para a cidadania.  

O primeiro eixo (Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a 

mulher) articula-se ao estabelecido pela Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as mulheres (instituída em 2007) e a um dos eixos (eixo 4) do I Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres de 2004, tendo como finalidade “estabelecer 

conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as 

                                            
8 LONDRINA, Camara Municipal de. Lei Municipal nº 5.222 de 17 de novembro de 1992. Autoriza a 
criação da Coordenadoria Especial da Mulher (CEM e dá outras providências). Disponível em 
<https://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_mulher/ 
legislacao/lei_n_5222_criacao_da_CEM.pdf>. Acessado em 24 set. 2019. 
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mulheres, assim como de assistência e garantia de direitos às mulheres em situação 

de violência” (BRASIL, 2007, p. 10). Os serviços municipais que integram esse eixo 

são: 

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM) que oferece 
atendimento psicossocial e orientação jurídica a mulheres em situação 
de violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial; a Casa 
Abrigo Canto Dália (CACD) com o acolhimento temporário em local 
seguro e sigiloso para mulheres em risco de morte; a Patrulha Maria 
da Penha (PMP) que garante o cumprimento das medidas protetivas 
contribuindo para a proteção das mulheres em situação de violência; 
o Programa Rosa Viva com o atendimento a mulheres vítimas de 
violência sexual, onde as usuárias têm acesso aos procedimentos 
emergenciais e profilaxia de DST/ AIDS (VENANCIO et al, 2019, p. 2, 
em prelo). 
 

Nesse eixo, faz-se presente o trabalho da Rede Municipal de 

Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual de Londrina, oficializada através do 

Decreto Municipal nº 246/20129 que atualmente realiza encontros mensais afim de 

“integrar os serviços por meio da definição de fluxos e protocolos, com vistas à 

otimização dos recursos e serviços disponíveis, à agilização dos encaminhamentos e, 

consequentemente, a um atendimento mais qualificado e humanizado às vítimas.” 

(LONDRINA, 2019, p. 1). 

Em relação ao segundo eixo (Capacitação para o trabalho e inclusão 

produtiva) este se justifica pela desigualdade existente no mundo do trabalho, em que 

os homens possuem vantagens sobre o sexo feminino. Diante disso e, em 

consonância com o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres de 2008, a SMPM 

implantou a Casa da Mulher: Centro de Formação e Ações Integradas com a finalidade 

de “desenvolver projetos de formação profissional e de fortalecimento e apoio às 

organizações de mulheres, com vistas à promoção de alternativas de trabalho e de 

geração de renda para mulheres excluídas do mercado formal de trabalho.” 

(LONDRINA, 2019, p. 1).  

O terceiro eixo (Formação para a cidadania) é orientado pelo princípio 

de transversalidade de gênero nas políticas públicas10, o qual tornou-se diretriz política 

                                            
9 LONDRINA. Secretária de Políticas para as Mulheres. Decreto nº 246, de 5 de março de 2012. Institui 
a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual Contra a Mulher. Disponível 
em <http://www2.londrina.pr.gov.br/jornaloficial/images/stories/jornalOficial/jornal_1811 
_assinado.pdf>. Acessado em 02 set 2019. 
10 Segundo Bandeira (2005) o princípio de transversalidade refere-se para um novo olhar da 
compreensão e responsabilização dos agentes públicos acerca das diferenças de gênero nas três 
esferas de governo e a partir deste, é possível uma ação integrada entre as instâncias do poder público 
com a finalidade de um governo mais democrático e inclusivo para as mulheres. Para maiores 
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em 2003. Nesse eixo são desenvolvidas ações de: 

[...] capacitação de gestores públicos em temas relacionados a gênero 
e políticas públicas, o estabelecimento de redes intersetoriais para a 
integração de serviços que direta ou indiretamente atendam as 
mulheres e o desenvolvimento de projetos transversais em parceria 
com as demais secretarias e órgãos municipais (LONDRINA, 2019, p. 
1). 
 

Em relação aos projetos desenvolvidos, cita-se “A Colcha de 

Retalhos” que apresentou como finalidade contribuir na prevenção e redução de 

infecções sexualmente transmissíveis e no desenvolvimento da consciência crítica 

das condições que as mulheres são submetidas socialmente; e “Promotoras Legais 

Populares”, o qual visa “proporcionar às mulheres o acesso ao conhecimento e à 

reflexão sobre temas como direitos, legislação e mecanismos de acesso à justiça” a 

fim de torná-las “agentes de transformação” (LONDRINA, 2019, p. 1). Ambos iniciados 

em 2011, frutos de parceiras da SMPM com outras instituições municipais/estaduais. 

Ademais, após a breve apresentação sobre a Política para as 

Mulheres no município, o próximo subitem abordará a respeito do CMDM, o principal 

mecanismo de controle social presente nesta política. 

2.2 CONSELHO MUNICIPAL DE CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DAS 

MULHERES EM LONDRINA/PR 

O Conselho Municipal de Direitos das Mulheres em Londrina foi criado 

primeiramente pela Lei 7.562 de 23 de outubro de 1988, a qual foi substituída em 2016 

pela Lei 12.466 de 18 de novembro. O CMDM, também está incluído na Lei Orgânica 

do Município de Londrina no artigo 64 vinculado a Secretária Municipal de Políticas 

para as Mulheres.  

O CMDM possui caráter consultivo e deliberativo no âmbito da 

administração municipal, tendo como atribuição: “[...] formular e propor diretrizes para 

ações voltadas à promoção dos direitos das mulheres e atuar no controle social e na 

orientação normativa e consultiva sobre as políticas públicas para as mulheres no 

Município de Londrina” (LONDRINA, 2016, p. 2), ou seja, a fiscalização das leis para 

                                            
aprofundamentos consultar Bandeira (2005) disponível em <http://www.observatoriodegenero.gov.br 
/menu/publicacoes/outros-artigos-e-publicacoes/fortalecimento-da-secretaria-especial-de-politicas-par 
a-as-mulheres-avancar-na-transversalidade-da-perspectiva-de-genero-nas-politicas-publicas/view>. 
Acessado em 04 nov 2019. 
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a garantia dos direitos das mulheres no município, a implementação e 

assessoramento aos órgãos competentes sobre a elaboração  de projetos, 

programas, planos e políticas voltadas para as mulheres. 

A composição conforme a legislação é paritária com 32 membros, 

sendo 16 representantes da sociedade civil distribuídos entre as organizações e 

movimentos sociais de mulheres em seus diversos âmbitos, como: representantes das 

organizações comunitárias de movimentos de mulheres, de movimentos feministas, 

do movimento estudantil, de mulheres indígenas, de mulheres negras, de mulheres 

do campo, das entidades de ensino superior, de pessoas com deficiência e de 

mulheres lgbti+; -  e, 16 representantes do poder público, entre eles: representantes 

de outras políticas públicas do município e representantes de serviços especializados 

para as mulheres. Segue abaixo a composição atual, da gestão 2017 – 2021: 

 

Tabela 2 - Composição do CMDM Gestão 2017 - 2021  

MESA DIRETORA 

Presidente Rosalina Baptista 

Vice-Presidente Maria Angela Santini 

1ª Secretária Lucimar Rodrigues da Silva Alves 

2ª Secretária Amanda Gaion Pedro 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

Titular Sandra Aparecida Ferreira Associação Comunitária dos 

Camponeses do 

Assentamento Eli Vive 

Suplente Jovana Aparecida Cestille Associação Comunitária dos 

Camponeses do 

Assentamento Eli Vive 

Titular Rosalina Batista Associação das Entidades de 

Mulheres do Paraná – ASSEMPA 

Suplente Adriana E. B. da Silva Associação das Entidades de 

Mulheres do Paraná – ASSEMPA 

Titular Antônia Francisca de Araújo Associação de Mulheres 

Batalhadoras do Jardim 

Franciscato 

Suplente Zilda Maria Cavalarin Clube de Mulheres Unidas do 

Jardim Jatobá 

Titular Maria Marcia Ferreira Associação de Mulheres do 

Conjunto Sabará (AMBAS) 

Suplente Silvia Aparecida Brazão Associação de Mulheres do 

Conjunto Sabará (AMBAS) 

Titular Marilda Frâncica Camargo Associação de Mulheres do 

Parque Ouro Branco 

Suplente Iraci da Silva da Silveira Associação de Mulheres do 

Parque Ouro Branco 

Titular Regina M. A. Franco Perin Associação Nós do Poder Rosa 
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Suplente Vera Lucia F. Muraska Associação Nós do Poder Rosa 

Titular Teresa Mendes de Souza Centro de Umbanda 

Cachoeirinha da Xango 

Suplente Claudia Augusta dos Santos Centro de Umbanda 

Cachoeirinha da Xango 

Titular Sandra Mara Aguillera Coletivo Black Divas 

Suplente Eliana Célia Pereira Coletivo Black Divas 

Titular Leila de Castro M. Murari Conselho Regional de Farmácia 

Suplente Ivone Pereira Dias Conselho da Mulher Empresária 

da ACIL 

Titular Marilza T. L. Ferreira Conselho Paroquial de Mulheres 

“Maria vai com a Luta” 

Suplente Maria da Conceição M. Rosa Conselho Paroquial de Mulheres 

“Maria vai com a Luta” 

Titular Amanda Gaion Pedro Eva Coletivo Feminista 

Suplente Natalia Viveiros Machado Eva Coletivo Feminista 

Titular Poliana Aparecida dos Santos Espaço Paranaense da 

Diversidade 

Suplente Vanessa dos Santos Murça Espaço Paranaense da 

Diversidade 

Titular Juliana Gonçalves Moreno Marcha Mundial de Mulheres 

Suplente Ana Paula Barcellos Marcha Mundial de Mulheres 

Titular Elza Pereira Correia Rede Feminista de Saúde – 

Regional Paraná 

Suplente Meire Ellen Moreno Rede Feminista de Saúde – 

Regional Paraná 

Titular Bett Claidh Nacimento SINDPREVS – PR 

Suplente Nágila Hassan Slaibi Sindicatos dos Bancários de 

Londrina e Região 

Titular Marselle Nobre de Carvalho Universidade Estadual de 

Londrina 

Suplente Silvana Aparecida Mariano Universidade Estadual de 

Londrina 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

Titular Amanda Cristina Andrello Costa Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento 

Suplente Osvaldo de Souza Campos 

Junior 

Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento 

Titular Nayara André Damião Secretária Municipal de 

Assistência Social 

Suplente Luzimara Almudi Lobo dos 

Santos 

Secretária Municipal de 

Assistência Social 

Titular Angela Fidelma Gois Companhia Habitacional de 

Londrina – COHAB 

Suplente Leonilda Aparecida Pires Goulart 

Der Bredossean 

Companhia Habitacional de 

Londrina – COHAB 

Titular Amanda Michely de Oliveira Secretária Municipal de Cultura 

Suplente Leda Maria Araújo Secretária Municipal de Cultura 

Titular Cassia Munhoz da Silva Secretária Municipal de Defesa 

Social 
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Suplente Delvair Agostinho Pinto Secretária Municipal de Defesa 

Social 

Titular Dilcéia Cardoso de Lima Secretária Municipal de Eduação 

Suplente Deborah Flora Barbosa dos 

Santos 

Secretária Municipal de 

Educação 

Titular Ana Karina Anduchuca Barbosa Secretária Municipal do Idoso 

Suplente Andréa Bastos Ramondini 

Danelon 

Secretária Municipal do Idoso 

Titular Priscila Alexandra Colmira Secretária Municipal de Saúde 

Suplente Claudia Denise Garcia Secretária Municipal de Saúde 

Titular Luciana Mazzaroto Negrini Secretária Municipal de Saúde 

Suplente Zandira Batista Secretária Municipal de Saúde 

Titular Tatiane Matoba de Avila Secretaria Municipal de 

Planejamento Orçamento e 

Tecnologia 

Suplente Walter Cortez Mostaço Secretaria Municipal de 

Planejamento Orçamento e 

Tecnologia 

Titular Maria Angela Santini Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres 

Suplente Nádia Oliveira de Moura Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres 

Titular Lucimar Rodrigues da Silva Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres 

Suplente Karen Betina Ikeda Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres 

Titular Liange Hiroe Doy Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres 

Suplente Rosangela Portella Teruel Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres 

Titular Josiane Lima dos Santos Secretaria Municipal do Trabalho, 

Emprego e Renda 

Suplente Rogério de Paula Santos Secretaria Municipal do Trabalho, 

Emprego e Renda 

Titular Gislaine Brancalhão Queiroz Secretaria Municipal do Ambiente 

Suplente Juliana Elias Stramandinolli 

Fernandes 

Secretaria Municipal do Ambiente 

Titular Adriana Gomes Madalozzo Companhia de Desenvolvimento 

de Londrina – CODEL 

Suplente Marli Aparecida Lepri Companhia de Desenvolvimento 

de Londrina – CODEL 

Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2019.   

 

A composição do CMDM é instituída nas Conferências Municipais de 

Políticas para as Mulheres, que eram realizadas de 2 em 2 anos e após 2016, com a 

Lei 12.466 ocorrerá de 4 em 4 anos. Até o presente momento foram realizadas 9 

conferências municipais. Vale ressaltar, que os Planos Municipais de Política para as 

Mulheres são construídos a partir destas conferências.  
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Para contextualização a respeito do exercício do CMDM foi realizada 

uma pesquisa documental referente a análise das atas das reuniões do CMDM, no 

período de agosto de 2017 a dezembro de 2018 com total de 16 atas11, orientados por 

Cellard (2012)12, sendo possível identificar os seguintes conceitos-chaves, os quais 

demonstram as frentes em que o CMDM tem sido provocado a atuar: 1) demandas 

relativas a participação na gestão pública municipal; 2) demandas postas pela 

sociedade e 3) demandas organizacionais internas.  

Antes de apresentar os aspectos centrais destas frentes, cabe 

mencionar que a partir da leitura e análise dos documentos, identificamos a ampla 

participação do CMDM e sua constituição enquanto uma referência para o debate e 

discussão das pautas relacionadas aos direitos das mulheres no município, não só 

pela gestão municipal, mas, também pela sociedade como um todo. Embora seja um 

Conselho de Direitos e não Gestor, este tem participação efetiva na tomada de 

decisões acerca da política municipal. A seguir explicaremos os aspectos centrais de 

cada frente de atuação do CMDM. 

2.2.1 Demandas Relativas à Participação na Gestão Pública. 

No período analisado, verificou-se que CMDM foi chamado a atuar 

nas discussões a respeito do orçamento municipal da Política para as Mulheres13, 

referente aos equipamentos técnicos necessários e estrutura física dos serviços 

especializados em atendimento as mulheres vítimas de violência, visto que alguns 

necessitam de reformas e mudanças de endereços, pois estão em desacordo com as 

normas técnicas. Segundo o CMDM (2017, n. 31, p. 2) “a situação em que se encontra 

a SMPM representa o seu fim e não seu fortalecimento”.  

Os encaminhamentos realizados foram: um convite para os 

responsáveis sobre o Plano Plurianual (PPA) para maiores esclarecimentos; a 

                                            
11 As reuniões do CMDM acontecem mensalmente e as atas estão disponíveis no link <http://www. 
londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=31842%3Agestao-2017-2021&cat 
id =37%3Adireitos-da-mulher&Itemid=2387>. 
12 Cellard (2012), indica que a análise de documentos possui cinco dimensões: contexto; autor/autores; 
autenticidade/confiabilidade do texto; natureza do texto e conceitos-chave e lógica interna do texto. 
Para fins dos objetivos deste trabalho, priorizamos a análise dos conceitos-chaves presentes nas Atas, 
uma vez que nos valemos destas com o intuito de contextualizar as atividades que o CMDM tem 
desenvolvido. 
13 Para o ano de 2019 o orçamento está dividido em Despesas de Pessoal; Despesas Correntes; 
Despesas Correntes de Convênio; Despesas de Capital.  
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elaboração de um ofício com as pautas sobre a mudança de endereço do CAM e da 

Casa Abrigo e para o prefeito e envio de ofício ao Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Londrina (IPPUL) solicitando urgências nos projetos das SMPM.  

Outra pauta presente nessa frente foi o debate sobre projetos de leis 

municipais, em especial, a Projeto de Emenda nº 03/2017 referente ao uso do conceito 

de gênero nos conteúdos de atividades escolares, no qual o CMDM deliberou parecer 

contrário, pois justificou que tal “proposta vai contra as políticas afirmativas de 

combate às desigualdades e às violências de gênero, conforme indicado em todos os 

documentos que estabelecem os princípios e as diretrizes das políticas nessa área.” 

(CMDM, 2018, n. 40, p. 1).  

Também foi definido sobre os pontos mais importantes da saúde da 

mulher que serão levados para a Conferência Municipal de Saúde, entres eles 

estavam a elaboração de uma cartilha com orientações sobre a violência obstétrica e 

as práticas do parto e, a respeito de orientações jurídicas às detentas do 3º Distrito 

Policial.  

2.2.2 Demandas postas pela sociedade 

A respeito de demandas postas pela sociedade, debateu-se sobre a 

Praça do Jardim Igapó, visto que é um lugar de lazer para a comunidade, no entanto, 

haviam apenas atividades para os homens e as mulheres que frequentavam o local 

ou estavam de passagem eram assediadas, tendo enquanto deliberação a formação 

de uma comissão de lazer e cultura para mulheres, na qual será aprofundado o 

assunto para encontrar possibilidades solucionáveis. 

Observou-se a atuação em relação a presença de mulheres em 

alguns sinaleiros da cidade, enquanto também demanda pertinente à Política de 

Assistência Social, foi enviado convite à Secretária Municipal de Assistência Social 

para ser debatido encaminhamentos quanto à essas situações no município e 

ressaltado o desmonte que está ocorrendo em esfera federal da mesma.  

Em outro momento, realizou-se a apresentação da Política Municipal 

de Atenção à População de Rua por um representante da política, o qual destacou o 

trabalho realizado pelo Programa Consultório de Rua, cujo tem como finalidade levar 

cuidados de atenção básica em saúde às pessoas em situação de rua.  

Outro ponto destacado nesta frente se refere a atuação dos guardas 
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municipais, primeiro sobre a abordagem das guardas municipais femininas, no qual 

foi levado ao CMDM uma denúncia sobre a abordagem incorreta das mesmas com 

uma adolescente, visto que há um protocolo para ser seguido, foi deliberado 

orientações a denunciante sobre a formalização da denúncia na ouvidoria do 

município. Em segundo, acerca das abordagens violentas que vinham ocorrendo com 

a população negra no munícipio, ampliando a discussão para o racismo institucional. 

Como encaminhamentos, a elaboração de um ofício pela Comissão de Enfrentamento 

à Violência solicitando representantes da Guarda Municipal para maiores 

esclarecimentos na próxima reunião.  

2.2.3 Demandas organizacionais internas 

Essa frente refere-se à organização interna do CMDM com debates 

sobre os horários e dias das reuniões, troca de conselheiros, formação de comissão 

e escolha de seus representantes, organização da IX Conferência Municipal de 

Políticas para as Mulheres em Londrina (CMPM), avaliação das ações desenvolvidas 

e planejamento para o próximo ano.  

Em destaque, sobre comissões verificou-se a importância da 

transversalidade nos temas e que estas, deveriam direcionar o trabalho para as 

propostas da IX CMPM, realizada no período em questão, sendo estabelecida as 

seguintes comissões:  Enfrentamento de todas as Formas de Violência contra as 

Mulheres; Saúde da Mulher, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; Igualdade no 

Mundo do Trabalho e nos Espaços de Poder e Autonomia Econômica; Educação para 

a Diversidade: enfrentamento do racismo, do sexismo e da lesbofobia; Comissão de 

Legislação; Comissão do Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres; e seus 

respectivos coordenadores.  

A respeito da IX CMPM foi apresentado o Plano Municipal de Políticas 

para as Mulheres elaborado, o qual possui como eixos principais: 1) Enfrentamento 

de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres; 2) Saúde das Mulheres, Direitos 

Sexuais e Reprodutivos; 3) Enfrentamento do Racismo, Sexismo, Lesbofobia e de 

todas as formas de discriminação; 4) Autonomia Econômica e Igualdade no Mundo do 

Trabalho com Inclusão Social. 

Diante do que foi exposto, umas das pautas mais abordadas no 

período estudado é acerca do orçamento municipal da SMPM e o PPA, sendo 
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realizadas reuniões com as equipes responsáveis e o prefeito para possibilidades 

resolutivas, ou seja, o CMDM possui uma participação ativa e constante, dispondo 

tanto de uma abertura quanto de visibilidade para atuação, visto que é um conselho 

apenas consultivo e não deliberativo.  

Vale destacar a abertura para a inserção de pautas trazidas pela 

comunidade nas reuniões, em razão do cooptação de interesses pelos representantes 

do poder público, as quais podem ocorrer em conselhos consultivos. Além de que o 

CMDM não possui espaço próprio e as reuniões ocorrem em uma sala na sede da 

SMPM.  

Ademais, as maiores reflexões sobre a atuação do CMDM serão 

abordadas no capítulo seguinte a partir das entrevistas realizadas com algumas 

conselheiras representantes da sociedade civil.  
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3 O CMDM A PARTIR DA PERSPECTIVA DE SUAS CONSELHEIRAS 

O presente capítulo tem como finalidade apresentar a análise das 

entrevistas realizadas com as conselheiras14 que compõem o CMDM enquanto 

representantes da sociedade civil com intuito de explanar a respeito do CMDM a partir 

da ótica de suas conselheiras.  

Para apresentação de tal análise, o presente capítulo foi dividido em 

3 eixos: 1) Caraterização das conselheiras; 2) O CMDM e o ser conselheira; 3) O 

CMDM enquanto viabilizador de direitos.  

3.1 CARACTERZAÇÃO DAS CONSELHEIRAS 

O eixo tem como objetivo caracterizar as conselheiras entrevistadas 

com a apresentação do sexo, idade, formação, instituições que representam, o tempo 

de participação no CMDM e o elemento motivador de sua participação.  

As entrevistadas são do sexo feminino com idades entre 33 e 60 anos, 

todas com ensino superior e representam as seguintes intuições: Espaço Paranaense 

da Diversidade, EVA Coletivo Feminista, Rede Feminista de Saúde, Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) e Conselho Regional de Farmácia.  

Sobre a participação em outros conselhos, das cinco entrevistadas, 

três atualmente participam apenas do CMDM, sendo que duas já participaram do 

Conselho Municipal da Juventude e do Conselho Municipal de Assistência Social; e 

duas também participam do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. 

A respeito do tempo de participação no CMDM, duas conselheiras 

participam há 7 anos, uma há 5 anos e duas há 2 anos. É valido ressaltar, as que 

estão há mais tempo, revezam as cadeiras entre titular e suplentes.  

Em relação aos fatores motivadores à participação destas no CMDM, 

são diversos. Duas entrevistadas mencionaram o interesse pela temática de 

representação das mulheres, para E4 esse interesse surgiu no seu trabalho de 

conclusão de curso: 

me interessei pelo tema de participação e representação em Política 
para as Mulheres [...], aí eu fiz o meu trabalho, ele envolvia meu estudo 
de caso, meu objeto empírico envolvia o conselho, aí cheguei como 
pesquisadora e fiquei, foi esse o movimento (E4).      

                                            
14 As entrevistadas serão nominadas como E1, E2, E3, E4 e E5 e todos os elementos que pudessem 
identifica-las foram extraídos de suas falas. 
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Para E5, devido ao histórico vinculado a participação em espaços que 

tinham como temática a mulher: 

É, eu sempre gostei assim de participar de todos os assuntos referente 
as mulheres e quando eu soube que iria ter essa Conferência, eu 
recebi a convocação [...] para representá-lo lá, aí eu participei, teve 
uma eleição e eu fui eleita (E5). 
 

A participação enquanto militância para o reconhecimento da 

perspectiva de gênero nas políticas públicas para as mulheres foi o elemento da E1, 

a qual também ressalta a importância da participação enquanto cidadã em saber as 

ações do governo municipal, principalmente, em relação a população lgbti+: 

A luta, a luta pela questão de gênero, pela visibilidade da população 
LGBTi dentro desses espaços constitutivos e deliberativos e a 
participação cidadã também, para além das representatividades que 
eu milito, eu também sou uma cidadã interessada no que o poder 
público tá refletindo na cidade, sou moradora de Londrina, nasci aqui, 
então pra mim é importante, aliar essas duas coisas, o Conselho da 
Mulher tem uma história, um impacto na vida das mulheres 
Londrinenses, mesmo que as vezes escondido, não diretamente 
propagado, participar de alguma maneira na vida da cidade (E1). 

 

E2 e E3 indicam como motivação o trabalho desenvolvido com 

mulheres em outras políticas. E2 destaca que tinha muitas inquietações no seu 

exercício profissional, nos atendimentos às mulheres na área da assistência social, 

pois a cada 10 usuárias, 8 eram abusadas sexualmente, sendo a maioria destas 

negras e indígenas e devido a isso, participou de uma oficina na SMPM, na qual: 

[...] veio mulheres da Rede Feminista de Saúde de Curitiba para 
Londrina e falamos de várias questões, desde da questão da saúde 
da mulher, de direitos sexuais, direitos reprodutivos, a questão dos 
feminicídios que na época não chamava feminicídio, não tinha essa 
denominação, então trabalhamos várias coisas, foi quando de fato eu 
me deparei com os movimentos feministas, como os feminismos, 
aprendi no caso, estudei sobre a história do movimento, sobre a 
história dos direitos das mulheres e essas oficinas me fizeram 
perceber, na verdade assim fizeram eu dar nome ao meu incomodo 
sabe, porque eu tinha um incomodo muito grande, sabia das nossas 
condições enquanto mulher e não conseguia dar nome e naquele 
momento, eu aprendi dar nome aos meus incômodos e foi quando de 
fato, foi ali sabe que veio o despertar, na verdade eu até falo isso na 
minha dissertação, que eu acabei de entregar, que seria esse 
despertar feminista, que seria a gente poder olhar para o mundo e ver 
o quanto somos oprimidas, subordinadas e violentadas (E2). 
 

E3 desempenhava trabalho profissional com as mulheres no âmbito 

da saúde e conhecia o controle social nesta área, ressaltando a diferença do exercício 
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deste mecanismo entre as duas políticas: 

Ah essa é uma história interessante, porque em 2016 eu acho, teve o 
chamamento para Conferência Nacional de Saúde da Mulher, depois 
de 30 anos estava sendo chamada a segunda Conferência Nacional 
de Saúde da Mulher, que é diferente da Conferência de Direitos das 
Mulheres né. Nessa Conferência Nacional, foi aberta, além das 
conferências e pré-conferências, as preparatórias, as conferências 
municipais, estaduais e até nacional. O Conselho Nacional de Saúde 
permitiu a realização de conferências livres e na época, eu fui atrás de 
algumas pessoas na cidade para reunir grupos de mulheres para 
participar dessa conferência livre e a partir do encontro dessas 
mulheres [...] passei a conhecer algumas pessoas da Secretaria da 
Mulher, as conselheiras e em função dessa conferência livre eu fui 
convidada a participar da Conferência Municipal de Direitos das 
Mulheres, onde tirou a composição do conselho. Então, eu já tinha 
alguma ligação com a saúde da mulher mais na perspectiva do 
controle social da saúde e fui para a área do controle social dos direitos 
das mulheres (E3).  
 

Nesse aspecto, é valido enfatizar a importância da atuação de 

conselheiras em conselhos municipais de distintas políticas contribuindo para não 

fragmentação das políticas sociais. 

Ademais, para sistematização os determinantes das participações no 

CMDM identificados foram: militância para o reconhecimento da perspectiva de 

gênero nas ações do poder público, trabalho profissional realizado com as mulheres, 

interesse em participar das discussões que têm como temática a população feminina. 

3.2 O CMDM E O SER CONSELHEIRA 

O presente eixo tem como finalidade apresentar as percepções das 

conselheiras a respeito de sua participação no CMDM e o significado deste para elas.  

Em um primeiro momento discutiremos as compreensões das 

conselheiras a respeito de sua participação no CMDM. A partir da análise das falas, 

foi possível identificar as percepções: fiscalização, participação e representação. 

Essas percepções se aproximam das reflexões de Gohn (2012), a qual indica que os 

conselhos se constituem como instrumentos de expressão, representação e 

participação da sociedade, reconfigurando a relação entre Estado e sociedade civil.  

Assim, destaca-se a conselheira E2 ao enfatizar o papel de sua 

participação no CMDM como fiscalizadora das ações estatais e municipais: 

[...] Então, eu vejo que meu papel ali é esse, fazer com que leis se 
concretizem, fazer com que as políticas de fato aconteçam e também 
tem a questão da fiscalização, eu percebo que o papel da sociedade 



40 

civil é esse papel fiscalizador, de fiscalização das políticas, se de fato 
o Estado, o poder público, o governo está cumprindo seu papel 
enquanto, digamos assim, protetor, de nos mulheres (E2). 
 

Nesse viés, Bravo (2009, p. 3) ao explanar sobre as instâncias de 

controle democrático salienta a participação defendida nesses espaços no âmbito da 

gestão das políticas decorrente da “fiscalização pela sociedade civil organizada”, ou 

seja, não só E2, mas em sua maioria as conselheiras apresentam essa percepção.  

Para entrevistada E3, sua participação é na via do controle social, o 

qual possibilita além da fiscalização, o processo de formulação e avaliação das 

políticas públicas: 

[...] a participação de qualquer ator social no conselho é importante 
porque desempenha um papel fundamental que chama de controle 
social, toda política pública deve ser acompanhada, monitorada, 
avaliada né e deve ter a participação da sociedade, inclusive está no 
texto constitucional, então uma forma de garantir a participação da 
comunidade, da sociedade nas políticas, na formação de políticas 
inclusive e acompanhamento são esses espaços institucionais de 
controle social e um deles são os conselhos. Então, é importante estar 
no conselho porque permite primeiro você se aproximar da política, 
você conhecer a política, não só conhecer, mas ajudar na formulação, 
na avaliação e monitoramento da execução da política, para ver se ela 
está atendendo ou não as necessidades, porque a vida é dinâmica, 
ela muda e outra função interessante dos conselhos de maneira geral 
é permitir que você conheça pessoas, entidades, organismos e faça 
uma pequena rede, acho que fazer redes é importante também (E3). 
 

Esta percepção se relaciona ao apontado por Bravo (2002, p.1) sobre 

o controle social, que este vem sendo “utilizado como sinônimo de controle da 

sociedade civil sobre as ações do Estado” após o período de redemocratização do 

país.  

A participação enquanto a representação de um coletivo, o qual 

possui objetivos específicos, foi mencionada por duas conselheiras. E1 representa a 

população lgbti+ levando as particularidades dessa população ao CMDM e visa que 

as pautas são debatidas: 

a importância da participação dentro dos conselhos por essa 
representatividade, então por exemplo, eu sou uma mulher [...], e 
quando eu venho participar dos conselhos trazendo a minha 
organização, uma organização de busca de direitos para as pessoas 
lgbt [...] sempre foram muito bem-vindas ou pelo menos refletida e 
ouvida (E1). 
 

E para E4, a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres: 



41 

no conselho, a gente tem enquanto representante [...] tem essa 
perspectiva que é uma representação coletiva, não é a minha 
perspectiva, o meu posicionamento, mas esse posicionamento 
coletivo, então, a gente tenta pela [...], tem o objetivo muito específico, 
mais especifico que é atuar na defesa, manutenção e construção dos 
direitos sexuais e reprodutivos, mas além deles tudo que envolve a 
questão de violência contra mulher, mas o objetivo principal [...] é 
participar dos órgãos de controle das políticas públicas na tentativa de 
fazer discussões em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, é a 
pauta prioritária [...] e atuamos em outras áreas, na tentativa de 
combate de violência contra a mulher de forma bem ampla, da 
violência institucional, patrimonial, sexual, doméstica [...] (E4).  
 

Assim, verifica-se que as conselheiras compreendem sua 

participação na via de fiscalização das ações governamentais enquanto 

representantes das mulheres londrinenses, ou seja, possuem conhecimento acerca 

do significado da função que exercem no CMDM e se identificam com as pautas 

postas, contribuindo para uma atuação mais efetiva da instância. 

Dando prosseguimento as análises em relação ao significado do 

CMDM para as entrevistadas, foi possível identificar percepções diferentes, no 

entanto, complementares e semelhantes às compreensões anteriores, as quais 

correspondem-se ao CMDM como espaço de participação, fiscalização e controle 

social, no que tange a defesa de direitos e garantia de políticas públicas.  

Estas compreensões vão ao encontro das discussões realizadas ao 

longo desse trabalho, as quais são reafirmadas por Silva (2011, p. 13) ao abordar os 

conselhos como “espaços oportunos de luta e de conquista de direitos por parte da 

sociedade civil junto do Estado”, sendo essa perspectiva ressaltada pela entrevistada 

E1: 

Eu entendo o conselho como um espaço de voz, um espaço de luta a 
gente nunca pode esquecer isso né e tá muito em volga ultimamente, 
mas é um espaço de resistência e que como, objetivo principal, 
questão das políticas públicas para sociedade, da participação cidadã 
na busca pelo seus direitos e na promoção e defesa de direitos [...] 
(E1).  
 

Para as entrevistadas E2, E3 e E4 o CMDM é um espaço em que são 

apresentadas as demandas postas pela sociedade, demandas referentes a uma 

população específica, no caso as mulheres. Além de acompanhas os serviços 

prestados pela SMPM e o andamento da Política para as Mulheres: 

[...] Acredito que o papel do conselho é esse, papel muito mais 
fiscalizador, porque quando fala controle social, na minha cabeça vem 
isso, ser fiscal de política pública para chegar lá e falar o que está 
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acontecendo, o que estão fazendo, como está a Secretária da Mulher, 
como estão os serviços públicos desta secretaria [...] (E2).  
 
[...] que o atrativo do conselho é exatamente o seu papel, a função que 
o conselho tem na sociedade, de controle social [...] (E3).  

[...] que o conselho é o órgão que a gente consegue fiscalizar, propor, 
deliberar, negociar algumas pautas [...] (E4).  

 

Nesta perspectiva as falas se assemelham à explanação de Gomes 

(2003) apontando os objetivos dos conselhos na ótica da cidadania, da viabilização 

de demandas postas pela sociedade e no exercício do controle social nas ações do 

governo. E Raichelis (2011, p. 12) ao abordar que os conselhos se constituem como 

canais de interlocução política, no qual ocorrem a proposição de políticas, a criação 

de debates, o estabelecimento de mecanismo de negociação/pactuação e o exercício 

de controle nas ações governamentais.  

Na fala da conselheira E4 também é enfatizado o conselho enquanto 

um espaço do qual os movimentos feministas têm a oportunidade de exercer influência 

na construção de políticas públicas no país: 

[...] da década de 90 temos visto no Estado uma possibilidade do 
movimento feminista, mas a partir dos anos 2000 principalmente com 
a abertura dos conselhos gestores de políticas públicas, os conselhos 
gestores tem sido um campo estratégico para o movimento feminista 
de forma geral como uma possibilidade de controle social e de exercer 
algum tipo de influência para definição de políticas públicas, 
fiscalização, controle, enfim (E4).   
 

A respeito do movimento feminista Costa (2005 apud PIMENTA, 

2010) salienta a capacidade que este possui de articulação e mobilização com intuito 

de propostas transformadoras para as mulheres e, enquanto movimento social 

excedeu nos seus limites15. 

Como já explanado no capítulo anterior, cabe ressaltar a importância 

da representação do movimento feminista nesses espaços de participação e na 

construção de políticas para as mulheres na via do processo de despatriarcalização 

do país.  

Assim, verifica-se que as conselheiras entendem o conselho como 

uma instância de controle social que possui o papel de fiscalizador das políticas 

                                            
15 “Entrou no Estado, interagiu com ele e ao mesmo tempo conseguiu permanecer como movimento 
autônomo. Através dos espaços aí conquistados (conselhos, secretarias, coordenadorias, ministérios 
etc.) elaborou e executou políticas. No espaço do movimento, reivindica, propõe, pressiona, monitora 
a atuação do Estado, não só com vistas a garantir o atendimento de suas demandas, mas acompanhar 
a forma como estão sendo atendidas” (COSTA, 2005 apud PIMENTA, 2010, p. 182). 
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públicas na perspectiva de defesa de direitos da população, ou seja, possuem claro o 

significado do CMDM como um instrumento de legitimação dos direitos das mulheres, 

além de, adquirirem informações acerca das ações da SMPM. 

3.3 O CMDM NA VIA DE DEFESA DE DIREITOS 

Este eixo tem o intuito de refletir sobre dos desafios, dificuldades, 

conquistas do CMDM, assim como acerca da sua contribuição na ampliação dos 

direitos das mulheres londrinenses. 

A respeito dos desafios e dificuldades apontados pelas conselheiras, 

os principais foram decorrentes das mudanças nas gestões do poder público em nível 

municipal e federal, os quais são retomados por diversas vezes em suas falas. 

De modo específico E1 e E4 ressaltam a gestão em nível federal, a 

primeira cita o Projeto de Lei Escola Sem Partido, o qual para elas enquanto coletivo 

de mulheres simboliza a posição de outros partidos: 

[...] na nossa leitura não é projeto sem partido, é escola de 
determinado partido e um partido que não nos representa na maneira 
de pensar, nós mulheres progressistas, sejamos ou não filiadas a um 
partido político, o pensamento e a ideologia progressista vai de 
encontro com esse projeto, porque escola sem partido até chamamos 
de lei da mordaça e isso pra nós foi uma derrota uma cara, porque o 
nosso trabalho, o viés principal do nosso trabalho é a discussão de 
gênero e essa não perpassa por sexo como quiseram atrelar a nós, 
ela perpassa justamente o debate da questão da violência, sobre a 
questão de direitos iguais, sobre as questões, por exemplo, de uma 
delegacia que ela fique aberta 24h e tenha sensibilidade para atender 
a mulher, ela perpassa sobre a questão de trabalharmos na escola 
sobre a cultura do estrupo que existe no nosso país [...] (E1).  
 

Verifica-se então, a necessidade de abordar sobre a superação dessa 

cultura patriarcalista histórica em nossa sociedade, a qual, fundamentada no senso 

comum, entende o debate de gênero ligado ao sexo. No entanto, este é bem mais 

abrangente, se refere à discussão acerca dos direitos das mulheres, da violência 

contra as mulheres, crianças e adolescentes, da existência de serviços especializados 

com atendimento humanizado às vítimas de violência doméstica e sexual, livres de 

qualquer preconceito ou discriminação.  

E4 cita o desmonte da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

iniciada em 2016 até a posse do atual governo (nível federal), com a resistência na 

inclusão da perspectiva de gênero nas políticas pública, afetando o funcionamento da 
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gestão municipal da SMPM. Reitera em sua fala que houve em todas as gestões 

municipais desde de 2009 a tentativa de encerrarem as atividades da Secretaria: 

eu acho que a maior dificuldade, é na história de Londrina os maiores 
desafios, eu penso assim, desde que estou atuando, todas as gestões 
tentaram de alguma forma encerrar as atividades da Secretária da 
Mulher, sabe? É, ou acomoda-la dentro de outra pasta e é uma 
tentativa que desde estou lá, o principal ponto é essa manutenção da 
Secretária da Mulher, do ponto de vista histórico se a gente pensar a 
Coordenadoria dos Direitos das Mulheres está na cidade desde da 
década de 90, tem uma vanguarda aí na construção dessa política 
pública, eu não posso falar desde lá, mas desde que estou 
participando, eu acho que nosso maior enfrentamento é nesse sentido, 
não teve uma gestão, passei pela gestão Barbosa Neto, Kireeff, 
Gerson no meio do caminho e agora em especial com Marcelo Belinati 
e com o que vem de cima para baixo do governo federal, não sei, mas 
para mim foi impactante porque logo na primeira semana da posse da 
Damares teve a publicação de um vídeo dela com Felipe Barros 
dizendo que iriam atuar nos conselhos no interior do Brasil, é um 
recado, que a gente que está lá há algum tempo já tínhamos 
dificuldade de limites de recursos, de estrutura física, os limites que 
nós sempre tivemos de uma pasta enxuta tanto de pessoal quanto de 
orçamento, mas hoje ainda tem uma complicação que se antes já 
havia resistência por parte dos gestores para tentar uma incorporação 
da perspectiva de gênero, ampliação dos direitos das mulheres dentro 
desses limites com a eleição do Jair Bolsonaro, com a posse de 
Damares as coisas se complicaram, a gente vê a avalanche de coisas 
e uma tentativa de fragmentação das atuantes da sociedade civil com 
a presença de algumas figuras do governo que representam todo o 
projeto político que cabe no slogan “meninos vestem azul e meninas 
vestem rosa”. [...] a própria secretária da mulher que acaba lá no 
governo Temer, foi um dos mais pesados, porque antes com a 
secretária tínhamos mais possibilidades e legitimidade com a 
negociação dos gestores para conseguir a manutenção da pasta, 
agora ainda não precisamos negociar, mas acho que alguma coisa 
está por vir, só não aconteceu ainda por tem um interesse desses 
grupos conservadores de cooptar esses espaços de deliberação 
política, mas tem que esperar para ver, não podemos atuar com bola 
de cristal, mas enfim (E4). 

 

Essa tentativa de extinguir a SMPM também é apontada por E2, a 

qual reforça a importância do CMDM, pois se não fosse por ele, a SMPM não existiria 

mais: 

Olha, desde de 2012 eu peguei gestões, peguei da Sueli Galhardi, [...] 
e da Sonia, é que não me lembro o nome dela completo, foram essas 
duas gestões que eu peguei e ai depois, no caso quando a Sueli saiu, 
era a época do Barbosa Neto que deu aquele rolo de corrupção e tal, 
ai entrou mais duas gestoras, só que essas duas foram por pouco 
tempo e ai que eu falo também, se não existisse o Conselho, não sei 
o que teria sido de nós e da Secretária, justamente porque quando a 
Sueli entrou, entrou duas moças, duas profissionais que parecia não 
entender nada da Política para as Mulheres, então muitas vezes elas 
achavam que Secretária da Mulher era para fazer artesanato e tomar 
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chá das 17h entendeu? E tipo assim, se não existisse o Conselho, ali 
acredito que a Secretária já teria acabado e isso eu falo pela minha 
experiencia desde de 2012 que eu estou (E2).  

 

Além disso, também foi abordada a diferença entre a atuação de uma 

gestão mais aberta ao diálogo, a qual concede mais autonomia ao CMDM e aos seus 

funcionários, daquela que não há abertura, nem autonomia para as ações, em que se 

verifica resistência na aceitação da perspectiva feminista de igualdade: 

[...] entrou a Sonia na gestão do Kireeff e assim, a Sonia tem uma 
história de Movimentos de Mulheres, não Movimento Feministas, mas 
de mulheres e uma coisa que eu falo, ela nos compreendia muito, por 
mais que ela não tinha esse olhar do Movimento Feminista, mas ela 
nos compreendia e nos dava espaço, sabe, para conversar, ouvir ela 
abria o gabinete dela, sempre que eu queria falar com ela sobre 
alguma ou pedir o apoio dela, ela estava ali ouvindo sabe? E assim, 
sempre tentando aumentar a verba da Secretária, por exemplo, a 
questão do botão do Pânico né, a questão da Guarda Municipal ali que 
tem essa particularidade para as mulheres em situação de violência, 
eu percebo que foi a Sonia e o Kireeff, junto ali com a Secretária da 
Mulher e os funcionários que implantaram sabe. Então, ou seja, teve 
muita conquista nessa gestão. Mas aí, saiu e entrou a gestão do 
governo Belinati e infelizmente [...] veio esse desmonte, eu chamo de 
desmonte porque foi um desmonte da assistência que repercutiu 
também na Secretária da Mulher, então assim, desde de 2012 que 
estou ali, a Secretária teve um histórico de vários problemas, essa 
gestão não foi a primeira com problemas ali, mas é a primeiro 
problema em termos de gestão que eu passo, então, ai nesse caso, o 
que eu vejo de desafios e empasses, infelizmente é nessa gestão, do 
governo Belinati e da Nádia, eu percebo que ela não possui dialogo, 
ela não consegue abrir para um diálogo, a palavra final sempre tem 
que ser dela sabe e não do conselho e nem das representantes da 
sociedade civil, isso eu acho extremamente complicado, para você ter 
ideia tivemos que realizar várias reuniões com o prefeito desde que 
ele assumiu por conta desse desmonte, que infelizmente sim, estava 
no nome dela, na fala, no discurso dela, tipo dessa questão do CAM, 
da mudança do CAM sabe, teve reuniões com ele que ela mais 
defendia parece o desmonte da Secretária da Mulher do que o 
aumento dos serviços da própria secretária e isso, eu achei 
extremamente complicado. Então, um dos desafios e impasses, 
infelizmente é essa secretária/gestora, eu percebo que ela também 
não possui escuta com os funcionários, não tem dialogo, ela tem essa 
questão da hierarquia muito forte, ela não tem um olhar assim um olhar 
autogestionátario digamos assim, e tudo precisa ser passado por ela, 
ela não dá autonomia para os funcionários fazerem de fato políticas 
públicas voltadas para as mulheres e com a perspectiva feminista e 
porque não pode ter uma perspectiva feminista dessas políticas, 
sendo que o feminismo, ele é o que, um movimento social que garante 
igualdade e equidade para as mulheres, dentro de uma sociedade 
extremamente machista, que é patriarcal ainda infelizmente, a nossa 
cultura ainda é patriarcal, entende? Eu não entendo o porquê desse 
susto e medo desse movimento. E no caso, esse impasse vem muito 
dela sabe, desse olhar dela e outra ela não tem experiencia com 
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políticas para as mulheres, a experiencia dela é com assistência 
social, ela não tem experiencia com políticas públicas voltadas para 
as mulheres [...] é preciso estudar para estar ali, então eu vejo isso 
como impasse gigante (E2). 

 

E por fim, E2 cita a necessidade de uma gestão municipal com a 

percepção da SMPM como uma prioridade e não como “luxo”, além de profissionais 

capacitados que compreendam a importância de uma intervenção na perspectiva de 

gênero na superação das desigualdades existentes: 

[...] com as outras gestões também, é que eles acham que política 
pública para mulher é questão de luxo, sabe, parece que os gestores 
não veem a política pública para mulheres com prioridade, isso não só 
da gestão Belinati, mas desde de 2012, quando entrei no conselho e 
que de fato eu me tornei ativista do movimento feminista, é para eles 
não é prioridade, prioridade para eles é saúde, educação e as vezes 
assistência social, agora Política Pública para as Mulheres não é, 
deixa a mulher morrer aí, então isso é um desafio muito grande que, 
acredito eu, temos que conquistar (E2). 

 

Nesta direção, aproxima-se com a realidade do Conselho Cearense 

de Direitos da Mulher (CCDM) estudada por Esmeraldo e Said (2002, p. 252) ao 

explanarem sobre o exercício do CCDM e a sua relação com o Estado, na qual em 

um primeiro momento, a atuação do conselho se dá de maneira autônoma, articulada 

com a sociedade civil e de independência ao Estado. Entretanto, após o início de uma 

gestão estadual com feição conservadora, a atuação é limitada e devido a ideologias 

divergentes, o CCDM passa a ser visto a partir de uma visão preconceituosa com 

estigmas de senso comum.  

Observou-se na realidade de Londrina, que o CMDM possui uma 

relação de subordinação e dependência ao governo municipal. A atual gestão não 

concede autonomia para as diversas ações em razão de ideologias diferentes. Fica 

evidente a não compreensão necessidade do CMDM enquanto um mecanismo de 

controle social na via de defesa de direitos das mulheres e na fiscalização de ações 

da SMPM e que apesar de ser consultivo têm a possibilidade de ter uma atuação ativa 

e eficaz.  

Outro obstáculo indicado pelas entrevistadas E3 e E5 é referente as 

demandas organizacionais internas do CMDM, como a participação constante, efetiva 

e de qualidade de conselheiras da sociedade civil: 

É, vou falar por mim e pela limitação por causa do trabalho, os horários 
de reunião, porque a gente que representa a parte que não é do 
município, do poder público, precisamos largar nossos trabalhos 



47 

regulares para estar lá nessas reuniões, é difícil, porque não é sempre 
que podemos estar nos ausentando do trabalho, então essa é a maior 

dificuldade [...] (E5).  
 

Destaca-se que essa dificuldade está ligada a vários fatores, como a 

cultura da não participação nesses espaços, a qual passa a ser estimulada mais 

fortemente após a Carta Magna e, que para elas, a participação nesses espaços não 

é uma atribuição remunerada, ou seja, tem um custo maior em relação a participação 

dos representantes do poder público.  

Para mais, relaciona-se ao abordado por Peruzzo (1998) ao explanar 

sobre a participação das mulheres nesses espaços enfatizando o potencial dessa 

atuação, pois a partir dela, é possível a superação dos tabus atrelados a cultura 

patriarcalista, os quais limitam as atividades da população feminina à esfera 

doméstica.  

Há também o impasse relacionado ao CMDM não possuir recursos e 

nem um local próprio para as reuniões, consequentemente fica subordinado ao 

espaço da SMPM, perdendo parte de sua autonomia, além de ter uma atuação 

limitada: 

[...] é um conselho que não possui recursos, outra grande dificuldade, 
quase todos os conselhos que eu conheço, eles tem poucos recursos, 
alguns tem recursos para se estruturar, isso faz com que algumas 
ações, algumas atividades fiquem inviabilizadas ou tenha alguma 
dificuldade, até estrutural para fazer as reuniões, a gente depende 
muito da secretaria para fazer as reuniões, o que não é muito legal 
porque o conselho deveria ser autônomo, ter mais liberdade inclusive 
não fazer reuniões no espaço da secretaria, deveria estar em outro 
espaço, talvez ter um espaço próprio ou um espaço mais adequado 
para as reuniões [...] (E3).  
 

Em síntese, percebe-se que o CMDM possui momentos de atuação 

mais ativa e menos ativa em razão das dificuldades citadas, principalmente, a gestão 

do governo municipal e as questões organizacionais internas do CMDM.  

 Dando seguimento a análise acerca das conquistas do CMDM, foi 

exposto pela E4 a ação articulada de ativistas do CMDM em nível estadual, como a 

Lei do Feminicídio e os Planos Municipais e Estaduais de Políticas para as Mulheres, 

que por meio deles o CMDM conseguiu atuar para manutenção dos serviços da 

SMPM: 

os planos municipais de Políticas para as Mulheres, os planos 
estaduais, a gente pensa na esfera dos conselhos estaduais é, a gente 
conseguiu através do conselho garantir a manutenção da própria 
pasta, alguns serviços que surgiram primeiro com a coordenadoria, 
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que se tornou secretaria, depois com o conselho, fortalecimento dos 
serviços para mulheres em situação de vulnerabilidades pessoal, 
social, enfim. É, tivemos alguns recuos, mas eles seriam maiores se 
não fosse o conselho, hoje por exemplo, os serviços funcionam em 
desacordo com a maioria das normas técnicas, desde da Casa Abrigo, 
onde acontecem as formações, o próprio CAM é em desacordo com 
todas as normas técnicas, mas poderia não existir se não fosse o 
conselho. Tivemos conquistas importantes, mas é lamentável dizer 
que infelizmente nesse momento a manutenção de alguns serviços 
ainda que fora do regulamento é uma conquista do conselho (E4).  

 

Em nível municipal referem-se em ações de parceria entre o CMDM 

e a SMPM, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha com a garantia do cumprimento 

das medidas protetivas; a ampliação da Vara Maria Penha, pois atualmente a mesma 

atua com processos de crianças/adolescentes e idosos, tendo uma sobrecarga; o 

espaço em feiras para as mulheres exporem seus produtos a venda, visando que a 

dependência financeiro é um dos motivos pelo qual as mulheres em situação de 

violência continuam com os agressores. 

Além disso, a Rede de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres 

com as capitações acerca de um atendimento humanizado a vítima de violência, sem 

pré-julgamentos; juntamente com a revisão do protocolo de atendimento as vítimas 

de violência e a elaboração de um fluxo de atendimento para futuramente ter um 

diagnostico municipal sobre esse fenômeno.  

Outros feitos do CMDM abordados pelas conselheiras foi em relação 

as suas ações internas com a realização de campanhas, reuniões para o 

esclarecimento de assuntos sobre o governo municipal e também, em relação a 

manutenção dos serviços da SMPM e da rede de serviços, como já citado acima.  

Além disso, também foi elencado como uma conquista para o CMDM 

o aumento de representatividade de grupos de mulheres londrinenses na última 

conferência, ou seja, houve então, a expansão de interesses desses grupos na 

participação no conselho: 

[...] outra grande conquista foi que aumentou o número de movimentos 
sociais na sociedade civil para compor o Conselho da Mulher, nesta 
última eleição [...] teve muitos grupos de mulheres, sejam de 
movimentos feministas, sejam de movimentos das mulheres que 
participaram, isso eu vejo como conquista, porque antes, deve um 
tempo na verdade, desde que o Conselho existe, eu acredito que teve 
um tempo que parece que tinha que pegar a mulher pelo braço sabe, 
pegar a mulher e “vamos lá, vai ter a conferencia, tem o Conselho da 
Mulher, é bom participar e tudo mais”, agora não, agora eu percebo 
que tem um interesse maior, isso vejo como conquista, mas 
precisamos ver a questão da tecnologia também, das redes sociais, 
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que a informação está muito mais rápida, então, eu vejo isso, que 
aumentou bastante o interesse, o desejo por estar participando do 
conselho (E2).  
 

Essa conquista está associada ao desenvolvimento pelo CMDM de 

ações abertas para a comunidade externa de apresentação desse espaço de controle 

social e a sensibilização quanto à sua importância. Um exemplo desse movimento 

realizado pelo CMDM foi a oficina citada pela E2, a qual motivou sua participação no 

CMDM.  

Ademais, para sistematização em relação as conquistas, foi possível 

destacar que apesar do cenário político dos últimos anos não ser favorável a uma 

atuação autônoma, ativa e de qualidade do CMDM, consequentemente limitando sua 

atuação, existiram conquistas e estas, se manifestaram em âmbito federal, municipal 

e interno do CMDM.  

No que tange aos elementos essenciais foram identificados a ação 

articulada de algumas conselheiras da sociedade civil, a participação ativa em outros 

conselhos municipais, juntamente com a ação de profissionais pioneiras da SMPM: 

[...] dessas mulheres que se tem e tantas outras que passaram por lá, 
para mim a luta delas foi essencial sabe, a luta dessas pioneiras que 
participaram da construção/ inauguração da Secretária da Mulher foi 
e é um pilar muito grande para constituição desse conselho, [...] que 
tem a sua história marcada dentro do conselho, tá aí há mais de 30 
anos, então, é uma história de vida dedicada as mulheres e isso foi 
muito importante [...] (E1). 

[...] é a parceria com outros conselhos, a gente tem alguns parceiros 
importantes, como o Conselho da Igualdade Racial, por exemplo, uma 
parceria importante. Temos também conselheiras que tem assento no 
Conselho da Saúde, [...] o que garante a efetivação, o nosso 
funcionamento, é justamente ter essas mulheres que estão ai em 
vários lugares, articuladas em vários espaços da sociedade, então se 
falta dinheiro, falta infraestrutura, falta capacidade de comunicação, 
por outro lado, a gente tem um coletivo de mulheres que são muitos 
potentes e estão articulando em muitos espaços, então isso garante 
que o conselho está ativo, pelo menos (E3).  

[...] acho que ter as ativistas, as conselheiras da sociedade civil, um 
conselho forte a partir da sociedade civil é essencial [...] (E4). 

 

Verifica-se, a relevância dessa coparticipação de algumas 

conselheiras, com atuação em conselhos distintos, como visa Raichelis (2000 apud 

SEBASTIÃO, 2010, p. 64) que a partir dessa integração há possibilidade de “superar 

a segmentação das políticas sociais”, além de pensar em estratégias para a “garantia 

ampliada dos direitos”. 
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E2 aponta, nessa direção, a parceria com os movimentos sociais, a 

sociedade civil e o poder público: 

[...] um elemento essencial é a questão do diálogo entre a sociedade 
civil e o poder público, eu percebo que com as outras gestões tinham 
mais diálogo e conversa, mais olho no olho, tínhamos mais reuniões e 
encontros, não só do conselho no caso, mas reunião com o movimento 
das mulheres, feministas com o poder público, entendeu? 
Conseguíamos fazer oficinas, rodas de conversas, eventos, tínhamos 
uma parceria, então um elemento essencial é essa parceria entre a 
sociedade civil, os movimentos sociais e o poder público [...] (E2). 

 

Esses elementos elencados pelas conselheiras, em mais um 

momento se aproximam com as discussões realizadas ao longo desse trabalho e 

reafirmam a importância do diálogo entre o poder público e a sociedade civil, da 

presença de representantes de movimentos sociais, principalmente, feministas, 

influenciando nos espaços de controle social e contribuindo para a conquista de 

direitos das mulheres.  

A respeito da contribuição do CMDM para efetivação dos direitos das 

mulheres em Londrina, a partir da ótica das conselheiras elencou-se, diversos 

avanços, que serão explanados a seguir: 

O exercício interno do CMDM acerca da orientação das mulheres 

sobre seus direitos, a partir da realização de oficinas de formação; de divulgação de 

eventos; a participação em audiências públicas e o posicionamento em relação a 

legislação; a pressão para a manutenção da SMPM e dos serviços, como o CAM e a 

Casa Abrigo Canto de Dália: 

[...] a realização de conferências, os resultados das conferências que 
aparecem nos planos municipais, as audiências públicas, tivemos 
audiência de enfretamento as políticas conservadoras e reacionárias, 
que entendemos como retrocessos, reuniões públicas para decidir 
feminicídio, é, tem o conselho tem essa perspectiva de tentar 
influenciar para onde a gente consegue [...] (E4). 

 

Além da atuação do CMDM em parceria com a SMPM na Rede de 

Enfrentamento a Violência; ações acerca do aborto legal no Hospital Universitário; a 

efetivação de canais de comunicação com os coletivos da sociedade civil; a Patrulha 

Maria da Penha em Londrina; a realização das Conferências Municipais de Políticas 

para as Mulheres e da população lgbti+: 

[...] questões relacionadas a maternidade municipal, a questão do 
aborto legal no HU, teve uma época muito difícil a conquista desse 
direito que o Conselho da Mulher conseguiu de fato um diálogo ali com 
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os diretores e diretoras dessas instituições de saúde para que o direito 
de efetivasse [...] (E2);  
[...] a manutenção dos serviços, principalmente, a manutenção CAM, 
da Casa Abrigo, da manutenção e da participação na Rede de 
Enfrentamento de violência contra a Mulher, penso que embora seja 
consultivo ainda tem bastante importância, através dessas atividades 
conseguimos influenciar de alguma forma as políticas da cidade (E4). 
  

Ademais, tendo em vista o objetivo desse eixo, verifica-se que apesar 

do CMDM ser apenas consultivo e não deliberativo e, com a sua atuação limitada em 

razão da conjuntura política desfavorável, realizou grandes feitos sendo essencial 

para a ampliação e efetivação dos direitos das mulheres londrinenses.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo compreender a contribuição 

do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres (CMDM) de Londrina para ampliação 

dos direitos das mulheres. 

Para tal, verificou-se mediante a pesquisa documental realizada que 

o CMDM possui uma participação efetiva na tomada de decisões acerca da política 

municipal, além de uma ampla atuação nas demandas postas pela sociedade e 

demandas organizacionais internas.  

Em continuidade, com a pesquisa de campo constatou-se, a 

compreensão das conselheiras sobre o CMDM enquanto uma instância de controle 

social, o qual possui papel de fiscalizador da Política para as Mulheres em Londrina 

na via da legitimação de direitos desta população. 

A respeito do exercício do CMDM, cita-se como principal elemento 

dificultador de sua atuação as gestões municipais, as quais não reconhecem a 

necessidade da política para as mulheres como prioridade e nem do CMDM, haja vista 

que o mesmo é um Conselho de Direitos de caráter consultivo e não Gestor, tendo 

importância apenas quando suas ações possuem visibilidade. 

Contudo, apesar das dificuldades elencadas, o CMDM possui uma 

atuação efetiva na legitimação dos direitos das mulheres londrinenses em razão da 

presença de conselheiras representantes de movimentos sociais feministas do 

município com participação ativa, tanto no CMDM como em outros espaços de 

controle social.  

Além disso, o CMDM se constituiu como essencial para manutenção 

tanto da SMPM como para os seus receptivos serviços por meio do desenvolvimento 

de ações em conjunto com conselheiras ativistas de nível estadual a partir dos Planos 

Estaduais e Municipais de Políticas para as Mulheres. 

A vias de conclusão, foi possível perceber que o CMDM possui uma 

ampla participação acerca das pautas relacionadas aos direitos das mulheres no 

município e sua instituição enquanto uma referência para esse debate, não só pela 

gestão municipal, mas, também pela sociedade como um todo. Deste modo, o CMDM 

tem contribuído tanto para a ampliação quanto para a efetivação dos direitos das 

mulheres londrinenses, se constituindo como essencial nesse processo.  

 



53 

REFERÊNCIAS 

ADAMS, José Rodrigo Barth; PFEIFER, Mariana. O Estado ampliado de Gramsci. 
Disponível em <http://cienciassociais.ufsc.br/files/2015/03/Artigo-162.pdf>. Acessado 
em 21 maio 2019.  
 
ANHUCCI, Valdir. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente na Perspectiva da participação e do Controle social. 2007. 
Dissertação de Mestrado em Serviço Social. Universidade Estadual de Londrina. 
2007. 
 
BANDEIRA, Lourdes. Fortalecimento da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, avançar na transversalidade da perspectiva de Gênero nas Políticas 
Públicas. Disponível em <http://www.observatoriodegenero 
.gov.br/menu/publicacoes/outros-artigos-e-publicacoes/fortalecimento-da-secretaria-
especial-de-politicas-para-as-mulheres-avancar-na-transversalidade-da-perspectiva-
de-genero-nas-politicas-publicas/at_download/file>. Acessado em 04 nov. 2019.  
 
BARSTED, Leila Linhares. Os Direitos Humanos na Perspecctiva de gênero. 
Disponível em <http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/a_pdf/barsted_ dh_perspectiv 
a_genero.pdf>. Acessado em 04 set 2019.  
 
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A Cidadania Ativa: referendo, plebiscito e 
iniciativa popular. 3 ed. São Paulo: Ática, 2003.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em 25 
jul 2019.  
 
BRASIL, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretária 
Nacional de Políticas para as Mulheres. Disponível em <https://www.mdh. 
gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres>. Acessado em 04 out. 2019.  
 
CAMPOS, Eliane Christine Santos de. Conselho Municipal de Assistência Social 
de Rolândia -CMAS: Os desafios para a consolidação de uma gestão pública 
administrativa. 2004. Dissertação de Mestrado em Serviço Social. Universidade 
Estadual de Londrina. 2004. 
 
CARVALHO, Maria do Carmo A. A; TEIXEIRA, Ana Claudia C. (org). Conselhos 
Gestores de Políticas Públicas. Polis: Estudos, Formação e Acessoria em 
Políticas Sociais. São Paulo, n. 37.  2000.  
 
COSTA, Liduina Farias Almeida da. Democracia Participativa, Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas e controle social: orçamentos e recursos públicos no palco 
deliberativo. Revista Políticas Publicas, São Luis, v. 18, n. 1, p. 169-182, jan/jun. 
2014.  
 
CORDEIRO, Natália. Ação governamental e direitos das mulheres:  abrigamento 
para mulheres ameaçadas de morte no Brasil. Disponível em 

http://cienciassociais.ufsc.br/files/2015/03/Artigo-162.pdf
http://cienciassociais.ufsc.br/files/2015/03/Artigo-162.pdf


54 

<http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n23/2178-4884-rbcpol-23-00259.pdf>. Acessado em 
15 nov. 2019. 
 
CORREA, Maria Valéria Costa. O controle social sobre a Política de Saúde. In: Que 
controle social? Os Conselhos de Saúde como instrumento. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz. 2000. P. 53-86.  
 
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um sobre seu pensamento político. 2ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileiro, 2003.  
 
DAGNINO, Evelina. Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São Paulo: 
Paz e Terra, 2002.  
 
DOMINGUES, Bruno. Participação é princípio ético. Radis, Rio de Janeiro, nº 200, 
p. 10 – 11, maio 2019.  
 
DURIGUETTO, Maria Lúcia. Sociedade civil e Democracia: um debate 
necessário. São Paulo: Cortez, 2007.  
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
GOHN, Maria da Glória. Conselhos Gestores na Política Social Urbana e 
Participação Popular. Disponível em <https://revistas.pucsp.br/index.php 
/metropole/article/view/9257>. Acessado em 19 maio 2018. 
 
________.Conselhos Gestores e Gestão Pública. Disponível em <http://revistas 
.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/6008>. Acessado em 19 maio 
2019.  
 
GOMES, Eduardo Granha Magalhaes. Conselhos Gestores de Políticas Públicas: 
Democracia, controle social e instituições. Dissertação de Mestrado em 
Administração Pública. Fundação Getúlio Vargas. 2003.  
 
JUNIOR, C. R. de O.; SGARBIEIRO, M.; BOURGUIGNON, J. A. Pesquisa em 
Ciências Sociais: interfaces, debates e metodologias. Ponta Grossa: Toda Palavra, 
2012. 
 
LIMA, André do Nascimento; SILVA, Mônica Aparecida da Rocha. Estrutura e 
funcionamento de Conselhos Municipais de Educação à luz do 
patrimonialismo: o caso da microrregião do Bico do Papagaio – Tocantins. 
Disponível em < http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2017/pdfs/eixo3 
/estruturaefuncionamentodeconselhosmunicipaisdeeducacaoaluzdopatrimonialismoo
casodami.pdf>. Acessado em 27 ago. 2019.  
 
LONDRINA, Conselho Municipal de Saúde. Ata da 296ª Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Londrina. Disponível em <http://www 
1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/cons_saude/atas/2018/ata_da_29
6_%20reuniao_ordinaria_do_cms.pdf>. Acessado em 04 out. 2019.  
 



55 

 
LONDRINA, Prefeitura Municipal de. Capacitação para o Trabalho e Inclusão 
Produtiva. Disponível em < https://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option 
=com_content&view=article&id=14765&Itemid=1456>. Acessado em 01 out. 2019.  
 
 
______________. Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 
Disponível em < https://www.londrina.pr.gov.br/index.php 
?option=com_content&view=article&id=14764&Itemid=1453>. Acessado em 24 set. 
2019.  
 
 
______________. Projeto Colcha de Retalhos. Disponível em 
<https://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view= 
article&id=14079&Itemid=1535>. Acessado em 01 out. 2019.  
 
______________. Projetos Transversais. Disponível em <https://www 
.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14766&Itemid=1
534>. Acessado em 01 out. 2019.  
 
______________. Projeto Promotoras Legais Populares. Disponível em < 

https://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1407
7&Itemid=1536>. Acessado em 01 out. 2019.  
 
 
LUCHMANN, Lígia Helena Hahn. A representação no interior das experiencias de 
participação. Lua Nova, São Paulo, 70: 139-170, 2007.  
 
LUIZ, Danuta E. Cantoia. Sociedade civil e democracia: Expressões 
Contemporâneas. São Paulo: Veras Editora, 2010.  
 
 
MARQUES, Larissa Paula Salazar; COSTA, Conceição de Maria Souza Batista. 
Democracia, participação social e controle social. Disponível em < 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas /joinpp2015/pdfs/eixo3/democracia-participacao-
social-e-controle-social.pdf >. Acessado em 19 maio 2019.  
 
MATOS, Marlise; PARADIS, Clarisse Goulart. Desafios à despatriarcalização do 
Estado brasileiro. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n43/0104-8333-cpa-
43-0057.pdf>. Acessado em 03 nov 2019.  
 
MATOS, Teresa Cristina Coelho; FERREIRA, Maria D’Álva Macedo. Participação e 
controle social no Brasil recente: influencia do pensamento gramsciano. 
Disponível em <https://www.e-publicacoes.uerj.br/ 
index.php/revistaempauta/article/view/18622>. Acessado em 31 maio 2019. 
 
 
 



56 

PIMENTA, Fabrícia Faleiros. Políticas Feministas e os Feminismo na Política: O 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (1985-2005). 2010. Tese de Doutorado 
em História. Universidade de Brasília.  
 
PINTANGUY, Jacqueline. Mulheres, Constituinte e Constituição. In: ABREU, Maria 
Aparecida. Redistribuição, reconhecimento e representação: diálogos 
 sobre igualdade de gênero. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
2011. P. 17-46. 
 
RAICHELIS, Raquel. Democratizar a gestão das políticas sociais: um desafio a ser 
enfrentado pela sociedade civil. In: MOTA, A. E. et al. Serviço Social e Saúde: 
formação e trabalho profissional. Brasília: OPAS, 2006. 17 p. Disponível 
em:< http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto1-4.pdf>. Acessado 
em: 27 maio 2019.  
 
SANTOS, Anabela. Porque ser feminista? Disponível em 
<https://feministactual.wordpress.com/2008/07/03/porque-ser-feminista/>. Acessado 
em 15 nov. 2019.  
 
SANTOS, Julia Bruschi dos. Um estudo acerca da violência contra as mulheres 
em Ibiporã: Análise a partir do sistema de informações de agravos e notificações. 
2018. Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social. Universidade Estadual de 
Londrina.  
 
SEBASTIÃO, Angelica Carlos. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de 
Florianópolis: da autonomia, representatividade e participação, aos desafios e 
entraves do Controle Social. 2010.Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço 
Social. Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
SILVA, Jaqueline Maria Cavalcante da. Controle Social das Políticas Públicas no 
Brasil: caminho para uma efetiva democracia. 2010. Dissertação em Mestrado de 
Direito Constitucional. Universidade de Fortaleza.  
 
SILVA, Vini Rebassa. Controle social de políticas públicas: uma reflexão sobre os 
resultados de pesquisa. In: Org(s): PEDRINI et al. Controle Social de Políticas 
Públicas: caminhos, descobertas e desafios. São Paulo: Paulus, 2007. P: 179 – 
206. 
 
SIMIONATTO, Ivete. Gramsci: sua teoria, incidência no Brasil e influencia no 
Serviço Social. 4ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
 
TONELLA, Celene. O Processo Participativo. In: Poder Local e Políticas Públicas: 
o papel dos conselhos gestores. Maringá: Eduem, 2006. Pag. 23 – 36. 
 
VENANCIO, Alice Rodrigues; GALBES, Ana Maria Castilho; LOURENÇO, Sandra. 
Observatório da Violência contra as Mulheres: sistema 
de gerenciamento de dados em londrina. In: 2º Encontro Anual de extensão 
universitária e 8º Simpósio de Extensão da Uel, 2019, Universidade Estadual de 
Londrina. Anais (em prelo). 
 

http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto1-4.pdf
http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto1-4.pdf


57 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

APÊNDICE A 
Roteiro da Entrevista 

 

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Formação: 

4) Qual movimento? 

5) Quanto tempo participa? 

6) O que levou a participação? 

7) Participa de outro conselho? Se sim, qual? 

8) Qual compreensão da sua participação no conselho? 

9) Qual o papel do Conselho? 

10) Quais os maiores desafios e dificuldades? 

11) Houve conquistas? Se sim quais? 

12) Que elementos entende como essenciais para a efetivação do CMDM? 

13) Como o CMDM tem contribuído para ampliação dos direitos das mulheres em 

Londrina?  
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APÊNDICE B 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA PARA AS MULHERES EM LONDRINA/PR” 
 

Prezada Senhora: 

 

Gostaríamos de convidá-la para participar da pesquisa “Controle Social na Política 

para as Mulheres em Londrina/PR”, a ser realizada em no Curso de Graduação em 

Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo da pesquisa é 

compreender como o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de 

Londrina/PR tem contribuído para efetivação dos direitos das mulheres. Sua 

participação é muito importante e ela consiste na concessão de uma entrevista, a qual 

será gravada e posteriormente transcrita. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-

se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas 

com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

A gravação da entrevista será destruída após a transcrição.  

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerada por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa 

serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua 

participação. 

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos 

contatar: Alice Rodrigues Venancio, E-mail: licevenancio@gmail.com e Telefone: 

(14) 99892-3790. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

 

      Londrina, ___ de ________de 20__. 

               

 

       Alice Rodrigues Venancio 

RG:__________________________                         
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Eu, _______________________________________________ (colocar nome por 

extenso do participante da pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


