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EXCLUSIVO

CARTA DO PRESIDENTE
Prezado(a) municipalista,
Esta obra “MMM e mulheres: municipalismo brasileiro mais inclusivo”,
integrante da coleção Novos Gestores 2021-2024, tem o propósito de chamar
atenção para a necessidade de construção de políticas públicas adaptadas à
realidade das mulheres e para a urgência de ações que fomentem a participação política feminina, de modo a construir um futuro em que as mulheres
possam ser protagonistas dessa imperativa transformação social.
A Confederação Nacional de Municípios vem trabalhando pela construção de uma política mais igualitária em que todos e todas sejam representados
e tenham suas vozes ouvidas. O Movimento Mulheres Municipalistas surgiu
em 2017 comprometido com o propósito de ser um movimento apartidário
de fortalecimento e capacitação dessa liderança feminina municipal e vem
com êxito cumprindo seu objetivo.
Para os novos gestores e gestoras, a CNM traz uma nova área com a intenção de lançar uma luz a políticas públicas que tenham a população feminina como beneficiária. Introduzindo a temática a gestores e gestoras, bem
como a sua equipe técnica municipal, a fim de que o tema seja um compromisso também de todo o movimento municipalista. A área técnica de Mulheres
se somará ao MMM, sendo mais uma voz municipalista comprometida com
a missão de transformação desse cenário da sub-representatividade política
da mulher e da garantia de políticas públicas efetivas no combate à vulnerabilidade enfrentada por essa parcela da sociedade.
Este material, diferente das demais obras desta coleção, é dividido em
duas partes: no primeiro momento serão apresentados os principais arcabou-

ços legais de políticas públicas para as mulheres, bem como os órgãos gestores
e as competências municipais, na segunda parte, apresentamos o Movimento
Mulheres Municipalistas e com ele uma reflexão acerca da representação da
mulher na política.
Boa leitura!

Glademir Aroldi

Presidente da CNM
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CARTA DAS FUNDADORAS

Prezada(o) municipalista,
O Movimento Mulheres Municipalistas foi um sonho colocado em prá-

tica para que mais mulheres pudessem ser protagonistas no municipalismo

brasileiro. Em 2017, fundamos o Movimento sem saber ainda ao certo o potencial transformador que tínhamos em mãos. Nestes últimos quatro anos,
conhecemos a realidade das 649 prefeitas que estiveram à frente do Executivo municipal nos inspirando com suas histórias de superação e relatando os

desafios enfrentados por elas em um espaço onde ainda predomina a participação política masculina.

Para as novas gestoras que se somam a nós no MMM neste novo ciclo,

permanecemos firmes com o compromisso de dar voz às mulheres líderes mu-

nicipalistas que por vezes relatam se sentirem sozinhas na gestão municipal.

Queremos que saibam que estamos trabalhando fortemente para a reversão
desse cenário de sub-representação e que o nosso Movimento é também um

porto seguro de troca de ideias e informações de modo a unir as mulheres
municipalistas em uma só causa.

Juntas somos um forte motor para essa urgente transformação. Lutar

por mais mulheres na política é lutar por igualdade. Igualdade essa que tem

que ser garantida, visto ser um direito. Somos 52% do eleitorado e da popula-

ção brasileira (TSE), e o máximo de representação do Executivo municipal já
conquistado foi 12%. Ao analisarmos os números da participação das mulheres na política ou nos cargos políticos, podemos comprovar um desequilíbrio

tanto na composição quanto na ocupação dos cargos, em especial em comparação com a quantidade de homens nas mesmas posições.
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Nosso objetivo é também chamar atenção das mulheres de que vale a

pena decidir dar o primeiro passo a fim de se tornar uma liderança política
no Brasil, uma gestora pública competente e uma pessoa que pode trabalhar
trazendo suas crenças e seu desejo de servir para o povo. E o primeiro requisito
rumo a este caminho é a capacitação.

Mulheres municipalistas, bem-vindas a mais um ciclo da gestão mu-

nicipal! Leiam atentamente este material e sejam também uma agente de
transformação para mais mulheres.
Abraços!

Tania Maria Rodrigues Ziulkoski
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Dalva Christofoletti Paes da Silva
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PARTE 1 – POLÍTICAS
PÚBLICAS NACIONAIS
DE MULHERES
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INTRODUÇÃO

A construção de políticas públicas específicas para mulheres tornou-se

uma demanda cada vez mais urgente diante dos desafios de garantia da proteção e da execução de direitos já conquistados a essa parcela da sociedade.

O Brasil, a partir da década de 1990, se tornou alvo de pressão internacional
para consolidação de arcabouços legais mais enfáticos no combate à situação

de vulnerabilidade em que as mulheres brasileiras estavam expostas no país.
As mais diversas convenções internacionais convocadas e realizadas com

a finalidade de promover espaços de troca de conhecimentos e construção de
um diagnóstico das reais necessidades serviram como base para as ações desen-

volvidas no país. A Convenção de Belém do Pará, em 1994, e a Convenção sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres (Convention

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, em
inglês), em 1979, representam marcos importantes na construção da política
nacional no que diz respeito à garantia dos direitos humanos das mulheres.

As conferências internacionais foram fundamentais para a obtenção

de avanços na compreensão da universalidade dos direitos humanos interna-

cionais, constituindo fóruns vigentes até hoje em dia ou formulando pareces
que servem como insumo para a construção de políticas públicas para todo o
mundo (CARNEIRO, 2011).

Apesar dos esforços, com o passar dos anos, não foi possível observar

grandes avanços em políticas públicas que beneficiassem as brasileiras. O

Brasil construiu arcabouços legais que são exemplares, porém direcionados à

questão do combate à violência contra a mulher, tendo sido deixado de lado o
desenvolvimento de políticas que trabalhassem em prol da equidade de gênero,

buscando a interseccionalidade da temática com outras áreas e temas. Além
deste direcionamento focado no combate à violência, a ausência de progra-

mas com repasses financeiros para que houvesse uma maior capilaridade das
políticas públicas acabou por consolidar um cenário onde o que está previsto
em lei não tem reflexo na realidade.
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Perante o cenário crescente de violação dos direitos das mulheres e

consequentemente maior situação de vulnerabilidade, é urgente pensar es-

tratégias que contem com aparato financeiro e institucional das organizações
competentes federais de modo a estimular a realização de atividades nos Mu-

nicípios que não onerem ainda mais os cofres públicos. É fundamental que as

ações desenvolvidas no âmbito federal tenham objetivos claros e estratégias

bem articuladas de envolvimento dos Municípios, respeitando o que é de sua
competência e viabilizando ações que gerem resultados positivos em seus
territórios.
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1

ESTRUTURA NACIONAL PARA
TRABALHAR POLÍTICAS
DIRECIONADAS ÀS
MULHERES

As mulheres, assim como outras temáticas mais específicas, como o

tema da juventude, durante muitos anos foram deixadas de lado por se acre-

ditar que políticas sociais atingiriam as demandas, hoje compreendidas como
específicas, desses grupos populacionais. Com o passar dos anos, entretanto,
gargalos foram expostos, evidenciando a necessidade de se construir arcabou-

ços específicos para determinados segmentos, como as mulheres e as meninas.
Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), as mulheres representam cerca de 52% da população brasileira (PNAD,
2019). São registrados mais nascimentos de meninas do que meninos no mundo, além destas possuírem uma maior expectativa de vida. As mulheres, no

Brasil, também são maioria do eleitorado; porém, mesmo sendo maioria em

todas essas estatísticas, elas ainda não conseguiram conquistar um arcabouço
que tenha continuidade e obtenha avanços expressivos e concretos alinhados
com o compromisso de retirar de vez as mulheres do lugar de marginalização
no âmbito da formulação e execução de políticas públicas para esse público.

Em 2003, foi criada a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para

as Mulheres (SNPM), órgão que em sua criação possuía status de ministério e

que atualmente é vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH). Hoje a SNPM atua em três linhas: Políticas do Trabalho

e da Autonomia Econômica das Mulheres, Enfrentamento à Violência contra

as Mulheres e Programas e Ações nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Participação Política, Igualdade de Gênero e Diversidade.

Na reforma ministerial realizada por Dilma Rousseff em outubro de

2015, três secretarias com status de ministério foram reunidas em uma só
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pasta. São elas: a SNPM, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial e a Secretaria de Direitos Humanos.

No ano de 2018, foi criado por meio do Decreto 9.586 o Sistema Nacional

de Políticas para as Mulheres (Sinapom), cujo objetivo era ampliar e consolidar

a formulação e a execução de políticas públicas de direitos das mulheres, de en-

frentamento a todos os tipos de violência e da inclusão das mulheres nos processos
de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País.

Os arcabouços existentes em nível nacional direcionam suas ações para

políticas de enfrentamento e combate à violência contra a mulher; e, mesmo
previstas em seu texto de criação, as demais ações com o objetivo de retirar
as mulheres do seu lugar de marginalização ainda carecem de políticas mais
incisivas e orçamento que viabilize sua execução.

Capítulo II do Decreto n/9.586, de 27 de novembro de 2018:
Art. 6º O Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica contra
a Mulher – PNaViD é o conjunto de princípios, diretrizes e objetivos
que norteará a estratégia de combate à violência doméstica a ser
implementada pelos três níveis de governo, de forma integrada e
coordenada, com vistas à preservação da vida e à incolumidade
física das pessoas, à manutenção da ordem pública, ao enfrentamento à violência doméstica e à sua prevenção e ao apoio às
mulheres vitimadas.
§ 1º O PNaViD visará também à criação de estruturas de apoio e
de atendimento, à coordenação da recuperação dos agressores, à
qualificação dos profissionais que lidam com a violência doméstica
contra a mulher, ao engajamento da sociedade e à transparência
e à publicidade das boas práticas.
§ 2º O PNaViD se integrará às políticas em curso, especialmente
àquelas cujo desenvolvimento impactará nas ações de segurança
pública, saúde, educação, justiça e assistência social e nas políticas setoriais que tangenciam a equidade de gênero, observada a
transversalidade, com vistas à promoção de um ambiente sem
discriminação e seguro para todos.

A atenção dada à violência doméstica contra a mulher pelo governo

nacional se deu principalmente pela forte pressão internacional em razão dos
altos índices de violência contra a mulher no país. O Brasil é o 5º país no mundo

que mais registra casos de feminicídio, ou seja, a violência praticada contra a
mulher, pelo fato de ser mulher, resultando em sua morte (ACNUDH, 2013).
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Várias foram as conferências internacionais em que o Brasil foi alvo de

pressão para que fossem criados mecanismos de prevenção e punição mais
efetivos que modificassem o cenário presente em todo o território nacional.

A Lei Maria da Penha – Lei 11.340, de 2006 – é considerada uma das

mais completas estruturas legais de combate e enfrentamento da violência
doméstica em que a mulher é vítima. Ela é resultado dessa pressão que o Brasil
sofria no âmbito internacional. Como dito em seu próprio preâmbulo:

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art.
226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.

Entre os demais dispositivos previstos em lei, destacam-se as Dele-

gacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs). Essas estruturas
são unidades especializadas da Polícia Civil que realizam ações de prevenção,
proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual
contra as mulheres, entre outros. Entre as ações, cabe citar: registro de Boletim de Ocorrência, solicitação ao juiz das medidas protetivas de urgência nos

casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, realização da investigação dos crimes.

A Casa da Mulher Brasileira é mais uma das estratégias pensadas em

nível nacional para a criação de um centro especializado no acolhimento, atendimento e orientação a essa mulher vítima ou em situação de vulnerabilidade

suscetível à violência doméstica, tendo sido instituída por meio do Decreto
8.086, de agosto de 2013.

Entretanto, a escassez de recursos para execução dessas políticas levam

a um cenário no qual poucos são os Municípios capazes de manter financeiramente essas estruturas, e mais uma vez a mulher se vê à margem da execu-

ção de políticas públicas que sejam de fato pensadas para solucionar gargalos
sensíveis em maior escala para este público.

18
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Conheça um pouco mais do projeto Municípios

Seguros e Livres da Violência contra as Mulheres,

executado pela CNM em cooperação com a União
Europeia, em 10 Municípios pequenos dos Estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco.
Acesse as publicações do projeto no QR Code.

1.1 Estruturas e competências municipais para se
trabalhar políticas para as mulheres
Com a carência de políticas públicas estruturadas e políticas de transfe-

rências de recursos para execução de ações no nível municipal, os Municípios
muitas vezes se veem com poucas possibilidades de atuação nesse escopo.

Secretarias, coordenadorias, superintendências, diretorias e gerências

de políticas para as mulheres no âmbito dos Estados e dos Municípios são iden-

tificadas como Organismos de Políticas para as Mulheres (OPM). São órgãos

executores da gestão de políticas públicas direcionadas ao atendimento das
demandas das mulheres como sujeitos políticos. Estes órgãos têm o papel de
articular, elaborar, implementar e monitorar as políticas nos Estados, Distri-

to Federal e Municípios e promover a gestão transversal da Política Nacional
para as Mulheres (CFEMEA, 2003).

É necessário, portanto, que os Organismos tenham equipe própria para

dar conta das demandas e, também, que possuam recursos orçamentários
para conseguir executar políticas que cheguem aos beneficiários finais. Além
disso, é fundamental que a equipe conheça e se aproprie do ciclo orçamentá-

rio governamental, considerando a elaboração do Plano Plurianual (PPA), do
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual

(LOA). É de extrema importância que sejam consideradas as demandas das

mulheres nas mais variadas áreas, tais como educação, trabalho, saúde de
maneira transversal, enfrentamento à violência, participação política e de-

senvolvimento econômico, buscando respeitar também as diversidades das
mulheres no território, considerando as mulheres indígenas, negras, quilombolas, ribeirinhas, rurais etc. (SPM, 2008).
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A elaboração desses instrumentos é função do conjunto do governo, e

sua aprovação compete ao Legislativo municipal.

A SNPM disponibilizou um guia virtual de

orientação no processo de criação e fortalecimento de OPM, acesse no QR Code.

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC, 2018) retratou

bem como os Municípios estavam trabalhando políticas de combate e enfren-

tamento da violência contra a mulher. Mesmo com a Lei Maria da Penha, apenas 2,5% dos Municípios possuíam casas abrigos de acolhimento para essa
mulher vítima de violência doméstica.

A pesquisa também relata que apenas 8,3% dos Municípios tinham

delegacias especializadas de atendimento à mulher e 9,7% ofereciam serviços especializados de atendimento à violência sexual. Em contrapartida, a

Munic mostra que 99,5% (5.540) dos Municípios executavam algum serviço
socioassistencial. Dentre eles, 99,8% (5.529) tinham pelo menos um serviço
de proteção social básica e 82,4% (4.563) de proteção social especial.

A carência de recursos destinados especificamente para manutenção

desses mecanismos faz com que sejam escassos; por outro lado, é possível ver

que em políticas onde há um repasse constante como a Assistência Social, a
adesão passa de 80%.

A análise dos resultados da Munic aponta para uma saída interessante

para os gestores e gestoras municipais, a de pensar de maneira transversal po-

líticas que tenham como beneficiário final as mulheres, fazendo uso de áreas
da gestão pública que possuam melhores estruturas e que possam ser trabalhadas de maneira conjunta, como a Assistência Social, Saúde e Educação.

Para trabalhar em prol de reverter o cenário em que mulheres e meninas

são marginalizadas, atuar em várias frentes é uma estratégia que contribui
para a reversão desse cenário de maneira mais inteligente, e que traga mais
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resultados, alinhados ao que o Brasil possui como compromisso e de acordo
com o que é previsto em agendas internacionais pró-desenvolvimento, como
será visto a seguir.

Para que a execução ocorra de maneira sustentável, sem trazer ônus aos

cofres municipais, é fundamental que os técnicos e os gestores das pautas so-

ciais tenham um conhecimento profundo das políticas públicas, orçamento,
execução e financiamento dos programas de cada área, direcionando a atenção

ao público feminino nas ações possíveis, por exemplo, na gestão dos abrigos,
como visto anteriormente.

Conheça mais sobre políticas da Saúde, Assistência So-

cial e Educação por meio das cartilhas com esses temas
que compõem a Coleção Novos Gestores 2021-2024.

Uma alternativa importante e viável de ser executada pelos gestores

municipais é a aprovação de leis municipais pela não violência contra as mu-

lheres. Para tal, é necessário um estudo acerca das capacidades operacionais do

Município, por exemplo, para a gestão de um abrigo de acolhida a essa vítima,
além do trabalho conjunto com o legislativo municipal, câmara de vereadores,
para sua posterior aprovação.

Apesar dos recursos escassos para execução de políticas públicas, é

nos Municípios que as pessoas vivem. A construção de estratégias que direcionem esforços para reverter o cenário de marginalização em que mulheres
e meninas se encontram, adaptando mecanismos já existentes, tem um alto

potencial de impacto positivo, acarretando mudanças reais e significativas
na vida desse público.

É fundamental também que cada vez mais as autoridades municipais

e suas equipes técnicas se conscientizem a respeito da importância de incluir
um componente de gênero em suas decisões, no pensamento e na execução

de políticas públicas que compreendam o potencial da transversalidade como
um instrumento potencializador de agendas ainda não prioritárias.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL

O mecanismo de escuta da sociedade e do público-alvo acerca de seus

anseios e necessidades são as conferências municipais, estaduais e nacionais.
No âmbito das competências atribuídas à SNPM, está a convocação e a orga-

nização das conferências por meio de decreto estipulando seu cronograma de
realização. É válido lembrar que a realização das conferências se dá por etapas,
sendo as primeiras as municipais, em seguida as estaduais, finalizando com
as conferências nacionais.

As conferências representam um mecanismo democrático de partici-

pação social onde o público interessado, no caso as mulheres, pode apresentar

suas demandas e atuar como agente construtor de políticas públicas alinhadas
com suas carências e necessidades.

Esse mecanismo deve ser realizado em um intervalo máximo de 4 anos,

sendo um dever da Secretaria convocá-lo e realizá-lo em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

É válido lembrar que para a realização das conferências se faz necessária a

existência de um conselho municipal da mulher. Para a criação desse conselho,
o gestor ou a gestora deve instituí-lo por meio de lei municipal, sendo também
o responsável por encaminhar o projeto de lei para ser apreciado e aprovado
pela câmara municipal de vereadores para posterior sanção do Executivo.

A estrutura do conselho também pode ser construída de modo a aten-

der aos principais anseios observados no processo de diagnóstico prévio do

contexto municipal, onde por exemplo são levantadas as capacidades operacionais e financeiras do Município. É importante que seja pensada de maneira estratégica a funcionalidade desse conselho, bem como sua composição;

por exemplo, quantos cargos ele terá, se será composto apenas pelo público
interessado, no caso mulheres, ou amplo para todos na comunidade que se
mostrarem interessados.
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Outra característica interessante da funcionalidade dos conselhos é de

que estes são uma ferramenta aliada ao monitoramento das políticas públicas,
em especial em momentos de crise, como por exemplo durante a pandemia
da Covid-19. Uma vez que podem atuar como possível canal de recebimento
de denúncias e informações sobre a situação de mulheres que podem estar

sendo vítimas de violação de direitos. Cabe também ao conselho traçar uma
estratégia de atuação em rede, articulando de maneira intersetorial com outros

conselhos, movimentos e organizações do próprio Município ou não visando
ao fortalecimento da pauta e pensando em estratégias conjuntas.

Lembre-se: os conselhos são compulsórios, não possuindo caráter obri-

gatório para o Município.
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UTILIZANDO AGENDAS
INTERNACIONAIS PARA
A CONSTRUÇÃO DE UM
FUTURO MELHOR PARA
MENINAS E MULHERES

Cientes da possibilidade de um futuro onde predominará a escassez de

recursos, limitando o poder de resposta das gerações futuras, a Organização

da Nações Unidas (ONU) traçou a estratégia de desenvolvimento de Agendas
globais em prol do desenvolvimento, pensando nos principais desafios que
devem ser solucionados para a construção de um futuro melhor.

O sucesso alcançado pela Agenda do Desenvolvimento do Milênio, exe-

cutada pelos países signatários da ONU entre 2000 e 2015, que levou o mundo
a eliminar a pobreza extrema, tendo alcançado resultados positivos especialmente em países vistos como em desenvolvimento. Este recurso serviu de

grande aprendizado para as Nações Unidas. Outro consenso na organização
foi acerca da estratégia de estabelecimento de objetivos, como sendo o meca-

nismo mais efetivo para o alcance de melhores resultados de desenvolvimento.
Ciente da necessidade de se repensar o futuro coletivamente e cons-

cientizada de que apenas um esforço global e conjunto poderia vir a evitar um
cenário catastrófico no futuro, a Organização das Nações Unidas, em meados

dos anos 2000, lançou a Agenda de Desenvolvimento do Milênio, com objeti-

vos conhecidos como ODM. A primeira agenda em prol do desenvolvimento
com foco no social lançado pela ONU.

Esta agenda prevaleceu vigente entre os anos de 2000 e 2015 tendo sido

consolidada após uma série de convenções e cúpulas internacionais sobre o

desenvolvimento humano realizadas nos anos 1990. Seu objetivo principal

era eliminar a pobreza extrema do mundo em 15 anos, o tempo de duração
de sua implementação.
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A Declaração do Milênio e os ODM foram adotados pelos Estados-mem-

bros da ONU em 2000 e impulsionaram os países a enfrentar os principais de-

safios sociais no início do século XXI. Esses 8 objetivos formaram o primeiro
arcabouço global de políticas para o desenvolvimento e contribuíram para

orientar a ação dos governos em todos os seus níveis durante 15 anos, sido
encerrada em 2015.

Dando sequência ao propósito introduzido pela Agenda do Desenvol-

vimento do Milênio, após seu encerramento, foi lançada a Agenda 2030. O
objetivo principal apresentado por esta agenda é o de pensar e promover um
desenvolvimento que busque atender às necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer às suas próprias
necessidades (ONU, 2015).

“Uma Vida Digna para Todos: uma nova era pós-2015 exige uma nova

visão e uma estrutura responsiva”, foi o primeiro relatório pós-aplicação dos
ODM que lançou um novo resultado para o mundo em busca do desenvolvi-

mento sustentável impulsionado pela integração do crescimento econômico,
justiça social e sustentabilidade ambiental, a Agenda 2030. Essa estratégia representa o primeiro esforço de escala planetária para promoção de um novo
padrão de desenvolvimento para o século XXI.
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3.1 Conhecendo a agenda 2030
Um dos principais compromissos introduzidos por essa Agenda é o

comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Quando se pensa na

definição desse conceito, é comum cair no erro de acreditar que esteja ligado
apenas a meio ambiente e preservação do verde, mas não é bem assim. Segun-

do o conceito cunhado pela ONU, para que o desenvolvimento seja sustentável
três elementos são cruciais:

• crescimento econômico;
• inclusão social;

• proteção do meio ambiente.
Esses três conceitos são os pilares do que a Organização das Nações

Unidas entende como fundamentais para que as gerações futuras possam

disfrutar de um planeta com condições favoráveis ao desenvolvimento pleno
sem discriminação e com perspectiva de futuro. Essa definição está prevista
no conceito clássico de desenvolvimento sustentável, cunhado pela primeira
vez no ano de 1987, em um relatório intitulado “Nosso futuro Comum”.

No ano de 2015, a ONU criou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento

Sustentável, um plano de ação global para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. A construção da Agenda se deu por

meio de uma consulta global para a construção de um conjunto de objetivos
universais de desenvolvimento sustentável para além de 2015. Essa construção

aconteceu com a participação da equipe técnica da ONU, além da presença sem
precedentes da sociedade civil e outros grupos interessados, como academia,

setor privado e, claro, governos locais, possível por meio da ampla agenda de
cúpulas organizadas pela entidade em todo o mundo.

A Agenda 2030 consiste em quatro partes principais, sendo elas:
• visão e princípios da Agenda refletidos no preâmbulo e na declaração;

• quadro de resultados que estão refletidos nos 17 objetivos e em suas
169 metas;
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• implementação e dimensão da necessidade de uma parceria global
e cooperação nos meios de implementação para o alcance;

• acompanhamento e revisão dos avanços e do cumprimento das metas.
A Agenda 2030 também emergiu com o propósito de dar continuida-

de ao legado deixado pelos ODM, sem deixar ninguém para trás. Revisitando

e dando uma nova dimensão ao conceito de desenvolvimento sustentável,
possibilitando agora uma visão integrada e equilibrada de suas dimensões.

Os 8 objetivos que foram lançados ao mundo por meio da Agenda de Desen-

volvimento do Milênio agora foram desdobrados em 17 objetivos e 169 metas,
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esses objetivos e suas
metas compõem o plano de ação da Agenda 2030, demandando um esforço

conjunto jamais vivenciado para a construção de um futuro inclusivo e resiliente, ou seja, duradouro.

3.1.1 O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
O Plano de Ação proposto pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento

Sustentável é composto por 17 objetivos e 169 metas, os chamamos Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Eles representam o núcleo da
agenda e deverão ser alcançados até o ano de 2030.
ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Todos os 193 países que fazem parte da ONU, incluindo o Brasil, são

signatários desse plano de ação, ou seja, são comprometidos a trabalhar até
o ano de 2030 para que as metas sejam alcançadas e a vida da população seja
impactada positivamente.
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O aprendizado positivo de que agendas em prol do desenvolvimento

possuem melhores resultados quando estabelecidos objetivos claros levou à
construção deste plano de ação bem detalhado e atento às mais diversas áreas

que devem ser consideradas quando se pensa em desenvolvimento sustentável.

O estabelecimento de metas foi entendido pela ONU como um mecanismo que
poderia ser útil para o lançamento de uma ambiciosa ação global, coerente e
focada na promoção do desenvolvimento sustentável.

Os ODS surgiram não apenas para preencher as lacunas na promoção

do desenvolvimento que poderiam ser observadas nos ODM, mas também são
objetivos ainda mais ambiciosos que visam a abordar e, por meio de suas me-

tas pensar e construir ações que resolvam desafios emergentes. Esse plano de

ação pode assustar por sua ambição, mas representa a tradução em objetivos
e metas de seu lema não deixar ninguém pra trás.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mesclam de forma equili-

brada as três dimensões do conceito de desenvolvimento sustentável, cumprindo seu propósito de reduzir as desigualdades, elevar padrões básicos de vida,

estimular a inclusão e o desenvolvimento social justo, bem como promover o
gerenciamento integral e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas.
Um desafio interessante para os novos gestores e sua equipe técnica

é o de pensar a Agenda 2030 e seu Plano de Ação como um guia para a cons-

trução de estratégias e políticas públicas, somando esforços ao propósito da

agenda de construção de um futuro melhor. É válido encarar os ODS e suas
metas como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos e cidadãs em uma jornada coletiva e mundial até 2030.

Cabe então aos gestores e às gestoras pensar e construir suas ações de

governo considerando sua população como um todo, crianças, jovens, homens,

mulheres e idosos, conscientes do lema – “não deixar ninguém para trás” – e
atentos ao desafio de pensar de maneira transversal e inclusiva, promovendo
o desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e equitativo, criando

melhores oportunidades para todos e todas. Esse processo de análise dos Ob-

jetivos e suas Metas levando em consideração as competências municipais e

a análise e a adaptação de acordo com o contexto do Município é chamado de
territorialização.

Esse é o caminho em direção ao desenvolvimento sustentável!
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Na Coleção Novos Gestores 2021-2024, cada cartilha

apontará as competências municipais para o alcance
dos ODS até 2030 de acordo com o tema. Esteja atento e seja um agente causador da mudança até 2030!

A Confederação Nacional de Municípios desde 2016 vem trabalhando

pela territorialização da agenda junto aos Municípios por meio de 4 eixos:
• comunicação;

• sensibilização;
• capacitação;

• monitoramento e avaliação.
Durante esse período, foram lançados também dois guias, o primeiro

apresentando quais são as competências municipais, os objetivos e as metas

da agenda e um segundo guia de integração das metas no território municipal.

Uma ferramenta desenvolvida e forte aliada no processo de adaptação

das metas à realidade municipal é a Mandala ODS. Sua estrutura possibilita aos
gestores e às gestoras conhecer o diagnóstico inicial do Município e, a partir

daí, traçar as estratégias que poderão ser executadas no território em prol do
alcance dos objetivos e das metas.

Conheça mais sobre as ações desenvolvidas
pela CNM sobre os ODS no site.
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3.1.1.1 Quais são os 17 Objetivos?
Os 17 Objetivos, ou ODS, são divididos em macro áreas que trabalham

temas como diminuição da vulnerabilidade social de pessoas carentes, pro-

moção da igualdade de oportunidades para homens e mulheres, meninos e
meninas, proteção de rios, mares, florestas e da biodiversidade, promoção da
cooperação entre instituições, geração de renda e emprego, garantia do aces-

so a tecnologias para todos etc. Como dito anteriormente, os objetivos e suas

metas foram pensados para garantir que as próximas gerações encontrem um
planeta que possui condições habitáveis para o desenvolvimento, diminuindo
desde os danos ao meio ambiente à desigualdade entre homens e mulheres.

É importante lembrar que nem todos os objetivos e metas são compe-

tências municipais, mas deve-se ficar atento ao que você, como municipalista,
pode fazer para garantir um planeta melhor para o futuro.
ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

1

Erradicação da pobreza

2

Fome zero

3

Saúde e bem-estar

4

Educação de qualidade

5

Igualdade de gênero

FOME ZERO

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO
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ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

6

Água potável e saneamento

7

Energia limpa e acessível

8

Trabalho decente e crescimento econômico

9

Indústria, inovação e infraestrutura

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

10

Redução das desigualdades

11

Cidades e comunidades sustentáveis

12

Consumo e produção responsáveis

13

Ação contra a mudança global do clima

14

Vida na água
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15

Vida terrestre

16

Paz, justiça e instituições eficazes

17

Parcerias e meios de implementação

A CNM possui em sua biblioteca um acervo de

publicações que podem orientar os novos gestores no processo de territorialização da agenda
em seus planos de governos. Acesse!

A Confederação disponibiliza também a Man-

dala ODS, uma poderosa ferramenta de análise
do cenário municipal que tem o propósito de
orientar o processo de construção de estratégias
para alcance das metas. Acesse em:

É estratégico e fundamental tratar a Agenda 2030 como um recurso

que deve ser tratado de forma integrada às estratégias nacionais de desenvolvimento. Nesse sentido, representa uma oportunidade para que os governos

nacional e locais reforcem suas prioridades e potencializem suas estratégias
ao pensarem ações e políticas públicas que promovam um modelo de desen-

volvimento inclusivo e sustentável. Levando em conta os diferentes contextos regionais, econômicos, sociais e ambientais, faz-se necessário que os ODS
alcancem todos os brasileiros.

Nesse sentido, os governos locais exercem um papel fundamental na

adequação das metas e dos indicadores nacionais à realidade local, com ações
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que considerem as metas dos ODS em seus planejamentos e orçamentos, incluindo participação e engajamento da sociedade civil. O que é chamado de
territorialização.

Os ODS são uma poderosa ferramenta de planejamento. É possível e

desejável adaptar uma agenda global para o âmbito local de acordo com as cir-

cunstâncias e particularidade de cada localidade. Enfrentar os desafios atuais
com a participação de múltiplos setores, usando a cooperação como um pilar

que de maneira transversal pode trazer ganhos significativos para o processo
de desenvolvimento, usando tempo e recursos de maneira mais eficaz.

3.2 ODS 5 – Igualdade de gênero
A Agenda 2030 não é audaciosa apenas por sua dimensão gigantesca,

ela também é o primeiro mecanismo das Nações Unidas que busca trazer para
os níveis de governo a ideia de que a mulher é uma cidadã com direitos. Todos
os objetivos trabalham de maneira transversal a necessidade de pensar de maneira mais inclusiva de modo a atingir meninas e mulheres.

Pela primeira vez, ao trazer uma das metas vinculadas ao tema igualda-

de de direitos, no ODS 5 fica claro a premissa de “garantir a participação plena

e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos
os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública”. Esse com-

promisso também surfou a onda da imensa participação da sociedade civil em
conferências mundiais promovidas pelas Nações Unidas, culminando no processo de construção de agendas, declarações e compromissos internacionais
pela promoção da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres.

No ano de 1995, em Pequim, Japão, a ONU organizou a maior confe-

rência já realizada sobre os direitos das mulheres ao redor do mundo, e a con-

clusão a que chegaram não foi nada boa. Apesar de serem a metade da popu-

lação mundial, as mulheres ainda careciam de direitos ou em outros cenários
os tinham violados. A discriminação no mercado de trabalho de acordo com
o gênero ainda era observada em todo o mundo, as mulheres eram maioria
em postos de trabalhos mais precários e recebiam menores remunerações em

comparação aos homens. Meninas ao redor do mundo ainda eram a maioria
nas estatísticas de evasão escolar, muitas vezes causadas por gravidez preco-

ce, e necessitavam de maior facilidade de acesso aos sistemas de saúde. Outra
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constatação que precisava ser revertida era a baixa participação de mulheres

na política, evidenciando a existência de barreiras impostas a este gênero em
todo o mundo. Uma mudança era mais do que necessária.

Essa Convenção representa um marco histórico acerca dos esforços de-

preendidos pela ONU pela promoção da igualdade de gênero muito por conta
de seu legado, entre eles a institucionalização da ONU Mulheres, Entidade das

Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.
A Plataforma de Ação de Pequim consagrou três inovações dotadas de

grande potencial transformador na luta pela promoção da situação e dos direitos da mulher: o conceito de gênero, a noção de empoderamento e o enfoque da transversalidade.

Em 2015, 20 anos após a realização da Conferência, durante a Assem-

bleia Geral das Nações Unidas, todos os 193 países-membro reunidos reco-

nheceram o fracasso no alcance dessas metas e reconheceram que o desafio
do século XXI é superar as desigualdades de gênero.

No âmbito internacional, a instituição da Agenda 2030, com a imple-

mentação dos ODS, reacendeu o debate internacional sobre as desigualdades
de gênero, estabelecendo metas concretas e promovendo o comprometimento

de diversos países com a ampliação da autonomia, empoderamento e cidadania feminina.

Nesse sentido, para garantir que a igualdade de gênero também seja

pauta para todos os governos ao redor do mundo, o ODS 5 encabeçou essa

agenda com metas que corroboram com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável de barreiras tangíveis e intangíveis que impedem o

pleno desenvolvimento e exercício das capacidades de metade da população,
as mulheres e meninas.

IGUALDADE
DE GÊNERO
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Conheça os objetivos que compõem essa meta:
5.c

5.b

5.a

adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a

promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas
as mulheres e meninas, em todos os níveis;

aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, a fim de promover o empoderamento das mulheres;

empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos

recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade e con-

trole sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis
5.6

nacionais;

assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os

direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o

Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População

e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os
5.5

5.4

documentos resultantes de suas conferências de revisão;

garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade

de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada
de decisão na vida política, econômica e pública;

reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico

não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como

a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e
5.3
5.2

5.1

da família, conforme os contextos nacionais;

eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas;

extinguir todas as formas de violência contra todas as mulheres

e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e
a exploração sexual e de outros tipos;

acabar com todas as formas de discriminação contra todas as
mulheres e meninas em toda parte.
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PARTE 2 – MOVIMENTO
MULHERES MUNICIPALISTAS
E A INCIDÊNCIA POLÍTICA DA
MULHER NO MUNICIPALISMO
BRASILEIRO
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INTRODUÇÃO

Este material está sendo escrito com o propósito de auxiliar o processo

de empoderamento das mulheres que desejarem ingressar na carreira política. Esta publicação buscará chamar atenção para o cenário da participação

da mulher na política nos dias de hoje, com o foco na gestão municipal. Seu
propósito principal é sensibilizar as mulheres para mudanças necessárias que
revertam esse cenário e auxiliem as lideranças femininas no processo de amadurecimento político e construção de seu legado como gestora.

Uma maior e efetiva participação da mulher na política vai ao encontro

do que está previsto na Constituição vigente do Brasil, garantindo a represen-

tação de todas e todos. A visão feminina na política também vai ao encontro
da ideia de que todos os espaços devem ser plurais, agregando a maior quantidade de vivências possíveis, viabilizando que na vida pública as mulheres
encontrem seu espaço de fala e representação.

A predominância da participação de grupos homogêneos tem sido cada

vez mais visto pela sociedade civil como um problema, pois evidenciam que
a democracia não está sendo exercida plenamente, logo carece de mudanças.
Apesar de não existirem estudos que comprovem que mais mulheres em car-

gos de decisão resultem em um reflexo positivo no aumento da participação
delas nesses espaços, é indiscutível que, uma vez conscientes das barreiras

que enfrentaram, sejam mais sensíveis às causas. Também é certo que uma
representação política efetivamente pluralista não será alcançada caso a par-

ticipação das cidadãs na construção de políticas públicas permaneça limitada.
O Movimento Mulheres Municipalistas (MMM) acredita que o lugar da

mulher é onde ela quiser. O Movimento, em sua cerimônia de criação, assumiu publicamente o compromisso de buscar dar voz e visibilidade às mulhe-

res que se lançaram ao desafio de se tornarem lideranças municipalistas e se

somarem ao movimento municipalista brasileiro. O MMM se apresenta como
uma ferramenta impulsionadora dessa transformação, sendo criado pela Confederação Nacional de Municípios, e acredita fortemente que o conhecimento
é uma das melhores ferramentas de mudança.
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CONHECENDO O MOVIMENTO
MULHERES MUNICIPALISTAS

O Movimento Mulheres Municipalistas foi pensado a partir da constata-

ção da Confederação Nacional de Municípios da ausência de uma organização
apartidária que unisse em um só movimento as mulheres atuantes no municipalismo brasileiro, sendo elas prefeitas, vice-prefeitas, primeiras-damas,
secretárias municipais e vereadoras.

Durante o ano de 2016, por meio da Assessoria Internacional da CNM,

foi realizado levantamento junto a organizações municipalistas de caráter
afim ao da entidade em todo o continente americano. Em tal pesquisa constou

que o Brasil era o único que não possuía um arranjo apartidário de lideranças

femininas municipalistas. Com isso, em 2017, durante a XX Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios, a CNM assumiu o compromisso público de fundar
este arranjo e foi então instaurado o Movimento Mulheres Municipalistas.
Os cinco eixos de atuação do MMM são:

1. aumentar a representação política das mulheres no movimento
municipalista, atuando positivamente no sentido de: ampliar a re-

presentação feminina na diretoria da CNM e a representação feminina nas demais entidades municipalistas; assegurar a participação

do Movimento Mulheres Municipalistas nas reuniões do Conselho
Político da CNM;

2. fomentar a participação das mulheres nos processos eleitorais e es-

paços políticos de decisão, visando: estender o número de lideranças femininas candidatas nos processos eleitorais locais; garantir a

participação de gestoras nos espaços políticos de decisão (estaduais,

conselhos, câmaras, microrregionais); resgatar a história da participação feminina nos governos locais (90 anos de mulheres prefeitas);

3. articular a pauta municipalista com a bancada feminina no Congresso Nacional para: identificar projetos de lei de interesse municipalista em tramitação (movimento reverso/parceria, temas de gênero
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para CNM e pauta municipalista para as bancadas); articular a pauta
municipalista com a comissão de mulheres da Câmara; articular a
pauta municipalista com a bancada feminina no Senado;

4. promover redes de cooperação social, objetivando: promover o pro-

tagonismo feminino no projeto Municípios Doadores; possibilitar o
intercâmbio de conhecimento entre gestores; fomentar a participação de gestoras municipais em eventos nacionais e internacionais;

5. fortalecer as capacidades de gestão municipal nas políticas públicas
baseadas na cooperação entre mulheres, tendo como foco: estimular
a identificação e divulgação de boas práticas municipais em Muni-

cípios geridos por mulheres; divulgar e monitorar a participação
de gestoras municipais na plataforma 50/50 ONU Mulheres; filiar
todos os Municípios liderados por prefeitas à CNM; propiciar a trans-

versalidade do tema gênero nas áreas técnicas da CNM. Informou

que nesta ocasião deverá ser montado um grupo de trabalho que
elaborará o regimento interno que estabelecerá as regras de funcionamento do movimento.

O MMM em seu primeiro ciclo procurou institucionalizar parcerias pro-

movendo a produção de conteúdos que evidenciassem e chamassem atenção
para a sub-representatividade da mulher na política brasileira, com foco no

municipalismo. Realizou eventos de capacitação direcionados a mulheres,
marcou presença em eventos regionais, possibilitou a união das lideranças

femininas durante as mobilizações municipalistas e fortaleceu a presença e a

participação de mulheres como porta-vozes do municipalismo brasileiro em
representação da CNM em eventos nacionais.

Conheça os materiais produzidos pelo MMM em
seu primeiro ciclo. Acesse o acervo digital no

link. Para receber as informações do MMM em
primeira mão e aderir ao Movimento, acesse o
site: mmm.cnm.org.br

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

39

2

POR QUE É IMPORTANTE A
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA?

Viver em sociedade é um ato político, e é curiosa a percepção de que

a política pode ser vista como uma arte de pensar as mudanças e de criar as
condições para torná-las efetivas. A política refere-se a relações de poder e to-

madas de decisão, nela decidem-se as normas de conduta a que estamos sujeitos quando em coletividade. Essa premissa vai de acordo com os direitos de

todos os cidadãos – o direito à vida, à liberdade e à igualdade. A exclusão das

mulheres de espaços de tomada de decisão, da política ou a sub-representatividade levam a uma sociedade em que os desejos, os direitos e os deveres das

mulheres são cada vez mais ignorados e onde a igualdade não é plena. A luta
pela inclusão de mais mulheres na política não deixa de ser um clamor para
ampliação dos direitos e das liberdades das mulheres.

Um motivo natural para dar os primeiros passos na política municipal é

o desejo de causar uma transformação positiva em seu local de origem e, assim,

impactar positivamente a sua comunidade local. É muito gratificante poder
ser a agente transformadora da realidade. É dever da mulher que se insere na

política ser esta agente transformadora da realidade em que está inserida. Há
quem defenda que a revolução política será feita pelas mulheres, afinal elas

são metade do eleitorado e mãe da outra metade. E começar essa revolução

nos pequenos Municípios é dar o pontapé inicial justamente onde as pessoas
moram, afinal a vida acontece nos Municípios. Ser a primeira mulher eleita

na história desse território não deve significar ser a única, essa eleição deve

ser o primeiro passo para que seu Município seja mais receptivo e aberto para
a eleição de mulheres, causando o início de uma revolução.

Ao pensar em transformar a realidade, não se deve pensar apenas em

mudar tópicos como saúde, educação, saneamento básico e lazer de sua comunidade, é papel também da mulher que já se encontra inserida na política
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causar a transformação neste ambiente para que mais mulheres possam fazer
a diferença em suas comunidades. As barreiras que as mulheres enfrentam
para entrar no meio político são comuns. Entrar não é fácil, porém o caminho
a ser trilhado tampouco será. Por isso, o Movimento Mulheres Municipalistas
se consolidou como um espaço de base para gestoras e mulheres que já se en-

contram inseridas na política municipal ou que desejam dar os primeiros passos e, assim, construir sua trajetória política. É compromisso do Movimento

ser um ambiente onde a troca e o compartilhamento de experiências possam

empoderar mais mulheres e mostrar que os desafios são comuns, porém a
união dessas lideranças femininas é capaz de impulsionar essa transformação.

2.1 Como reverter o cenário da sub-representação?
Esforços são empenhados por todas as esferas de poder, desde a ela-

boração de leis que determinem cotas para a eleição de mulheres a grupos de

voluntariado da sociedade civil que incentivem e apoiem candidaturas femininas. No entanto, o principal desafio é promover o acesso ao conhecimento.
A construção de sociedades que lutem de forma conjunta, envolvendo homens

e mulheres, populações jovens e mais velhas, por uma ampla representação
política de todos e todas, só é possível quando a comunidade entende o que
é política, o que é fazer política e quais os direitos e deveres de cada cidadão,
sendo um agente político ou não.

Partindo desse propósito, a leitura desta cartilha vem auxiliar as mu-

lheres que desejarem ingressar na carreira política a conhecerem seus direitos
e deveres, além de descobrir quem foram as mulheres que tiveram a ousadia
de questionar o porquê de não ocupar certos espaços. Inspirem-se com essas

personalidades e sejam agentes de transformação para garantia de um espaço
político com maior equidade.

E lembre-se: informação é poder!
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BREVE RESGATE HISTÓRICO
DA PRESENÇA DA MULHER
NA POLÍTICA BRASILEIRA

Os registros apontam que o direito ao voto foi exercido pela primeira vez

em território brasileiro no ano de 1532, quando os então moradores da Vila
de São Vicente/SP foram às urnas para eleger o Conselho Municipal, que, por

sua vez, de maneira indireta, escolheriam quem administraria a vila. Nesta
ocasião, apenas homens puderam exercer o direito ao voto.

Somente 400 anos depois, o sufrágio feminino entrou na pauta legis-

lativa, e o Estado do Rio Grande do Norte estava na vanguarda ao editar uma
legislação eleitoral garantindo o direito das mulheres a votar e serem votadas.

Assim, em 1927, Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a se alistar e
votar; entretanto, seu voto foi anulado por ausência de outorga constitucio-

nal deste direito. Logo no ano seguinte, em 1928, também no Estado do Rio
Grande do Norte, Alzira Soriano foi eleita a primeira prefeita no Brasil, e na
América Latina, no Município de Lages. Alzira conquistou 60% dos votos em
uma época em que mulheres ainda não eram autorizadas a votar.

Historicamente, mulheres são excluídas de espaços de poder e tomadas

de decisão, essas barreiras foram se perpetuando ao longo do tempo e auxiliaram na construção do cenário visto atualmente em todo o mundo onde a

sub-representatividade feminina na política é um dilema ainda sem solução.

Apesar de ser um ambiente historicamente masculino, a política não

deve ser um local de exclusão. É fundamental um discurso e ações que zelem

e promovam a igualdade. Cada um sabe onde o seu calo aperta, e, por isso, é
fundamental que mulheres que já conquistaram seu espaço na política possam

abrir espaço para as demais que virão. Não se pode esperar que um homem

seja sensível às causas femininas se ele não passa por isso. Tenha em mente

que se hoje é possível que mulheres exerçam seu voto e sejam eleitas é porque
antes outras mulheres sonharam e construíram esse caminho.
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3.1 Mulheres no municipalismo brasileiro: a história
daquelas que fizeram história
Algumas mulheres foram responsáveis por desbravar o universo da

política e abriram espaço para que outras pudessem exercer seu direito pleno
ao ingresso na vida pública. Conheça agora algumas mulheres que lutaram
por uma maior participação feminina na política brasileira:

• Princesa Maria Leopoldina, um resgaste histórico defende que em
1822, durante viagem de Dom Pedro I, a Princesa presidiu a sessão
do Conselho de Estado na qual deliberou o decreto de independên-

cia do Brasil. Dessa forma, foi a primeira mulher a governar interinamente o Brasil.

• Nísia Floresta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, foi uma

educadora, escritora e poetisa. Nascida no Rio Grande do Norte,
viveu ainda em diferentes Estados brasileiros e na Europa, sendo

considerada a primeira feminista brasileira. Seu primeiro livro, Direitos das mulheres e injustiça dos homens, foi escrito quando tinha

22 anos. Até o fim de sua vida, escreveria ainda outras 14 obras, hoje

prestigiadas mundialmente, defendendo os direitos das mulheres,
dos índios e dos escravos.

• Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher a publicar um romance no Brasil. Úrsula, escrito com o pseudônimo “uma maranhense”

em 1859, é considerado precursor da temática abolicionista na literatura brasileira. Mulher referência no movimento feminino negro
no Brasil, é um nome feminino à frente de seu tempo.

• Miêtta Santiago, pseudônimo de Maria Ernestina Carneiro Santiago Manso Pereira, foi uma escritora, poeta, advogada criminalista e

sufragista brasileira. Lutou pelo direito ao voto das mulheres brasileiras. Com apenas 25 anos desafiou a justiça no Brasil impetrando

um Mandado de Segurança em que alegava que o veto ao voto das
mulheres contrariava o art. 70 da Constituição Brasileira de 24 de fevereiro 1891, então em vigor. O fato, inédito no Brasil, permitiu que

Miêtta se tornasse não só eleitora, mas também candidata e votasse
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em si mesma para um mandato de deputada federal. Embora ela não

tenha conseguido se eleger, foi a primeira a exercer, plenamente, os
seus direitos políticos.

• Leolinda de Figueiredo Daltro, educadora, sufragista e indigenista
brasileira que lutou pela autonomia das mulheres. Idealizou o pri-

meiro partido feminista do Brasil, chamado Partido Republicano
Feminino (PRF), criado em 1910 no Rio de Janeiro (RJ). O senso de

justiça de Leolinda a fez ficar conhecida, de modo pejorativo, como “a
mulher do diabo” no ano de 1909.

• Júlia Alves Barbosa, catedrática da Escola Normal de Natal, solicitou
à justiça o direito de voto, no entanto, dada à sua condição de soltei-

ra, na época, o juiz da 1ª vara da Capital retardou o deferimento do
pleito de Júlia, e este só foi publicado no Diário Oficial do Estado em
1º de dezembro do mesmo ano, depois de Celina Guimarães.

• Celina Guimarães, foi uma professora brasileira, primeira eleitora

do Brasil ao votar em 5 de abril de 1928 na cidade de Mossoró (RN).
O despacho de Celina recebeu rápida aprovação por parte do juiz,

contribuindo para isso o fato de ela ser casada e respeitada, isto é,
ser esposa de um advogado e professor. Somente por essa razão ela
se tornou a primeira eleitora não apenas do Brasil, mas de toda a
América Latina.

• Alzira Soriano, de Lages/RN, 1ª prefeita eleita no Brasil e na América Latina. Foi também a 1ª candidata da história a ser votada por

mulheres, já que em 1928 a população feminina do Rio Grande do
Norte foi a primeira do Brasil a ganhar o direito de votar e ser votada.

O direito de todas as mulheres brasileiras votarem foi conquistado

apenas em 1932 e sacramentado na Constituição de 1934. O Partido
Republicano do Rio Grande do Norte aproveitou a brecha aberta por
Miêtta Santiago para lançar a candidatura da potiguar.

• Bertha Lutz, conhecida como uma das maiores líderes na luta pelos

direitos políticos das mulheres brasileiras, é uma das pioneiras do
movimento feminista no Brasil. Liderou diversos movimentos que

resultaram na conquista do direito das mulheres de votarem e serem votadas. Bertha foi educada na Europa, onde entrou em contato

com a campanha sufragista inglesa. Empenhou-se na luta pelo voto
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feminino e criou, em 1919, a Liga para a Emancipação Intelectual
da Mulher, que foi o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino (FBPF). Em 1922, Lutz representou as brasileiras na As-

sembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, nos Estados Unidos,
sendo eleita vice-presidente da Sociedade Pan-americana.

• Antonieta de Barros foi precursora da luta de políticos afrodescendentes no Parlamento brasileiro. Foi eleita pelo então Partido Libe-

ral Catarinense (PLC) como a primeira deputada negra do Estado de
Santa Catarina e do Brasil, em 1934. Entre os seus principais legados está o rompimento de alguns estereótipos ligados ao gênero, à
etnia e à classe social.

• Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira deputada federal da história
do Brasil, tendo sido eleita para compor a Assembleia Constituinte

de 1934, sendo a única voz feminina no Congresso naquela ocasião.
Integrou a Comissão de Saúde e Educação, trabalhando pela alfabetização e assistência social na Constituinte, além de buscar melhores
condições de trabalho para as mulheres, como igualdade de salários.

Conheça as protagonistas na política municipal
de cada região! Disponível na biblioteca virtual
da CNM. Acesse o QR Code.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É no território municipal onde a vida de fato acontece. E é por isso

que o Município acaba por ser um reflexo de tudo que acontece na sociedade
como um todo.

A carência de recursos que possibilitem o planejamento e a execução

de políticas públicas de maneira mais eficaz e que incidam diretamente sobre

os gargalos que afastam as mulheres do gozo pleno de seus direitos é um dos
principais entraves para que os Municípios possam somar esforços ao movimento de busca por oportunidades iguais para homens e mulheres.

Entretanto, a possibilidade de trabalhar de maneira transversal e cons-

truir um plano de governo alinhado a tendências mundiais que vão ao encontro

do propósito de transformar os territórios em espaços mais seguros e inclusivos
para as mulheres e meninas que ali habitam deve ser um compromisso da gestão municipal com o legado positivo que deseja construir durante seu governo.

Não é difícil de se imaginar que o cenário da sub-representação da mu-

lher na política também se repita na esfera municipal. O Brasil foi pioneiro

na eleição da primeira mulher prefeita da América Latina e continuou, com

o decorrer dos anos, a ultrapassar a barreira de inclusão da mulher na política no Continente. Porém esses esforços não foram suficientes para garantir a
ocupação plena desses espaços pelas mulheres.

Elas representam mais de 50% da população e do eleitorado no Brasil e,

mesmo assim, no último pleito municipal, em 2016, as mulheres foram eleitas para ocupar menos de 12% dos cargos do Executivo municipal. No âmbito

nacional, nas últimas eleições para o Congresso no ano de 2018, pela primeira
vez o Brasil conseguiu eleger 15% de mulheres para o cargo de deputadas federais, um recorde histórico. Diante desse cenário discrepante no número de

mulheres eleitoras em comparação ao de eleitas, o Movimento Mulheres Municipalistas se vê mais comprometido com o propósito de reverter esse cenário da sub-representação feminina na política municipal, ao dar voz e espaço
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para que as mulheres que já conseguiram ultrapassar essas barreiras possam
inspirar outras que desejam trilhar os mesmos passos.

A marginalização da mulher levando à construção de um cenário onde

são escassas as políticas públicas e onde são poucas as mulheres que conse-

guem ocupar espaços de poder de maneira plena, como, por exemplo, a po-

lítica, se repete em todo o mundo. E é por isso que a Organização das Nações
Unidas convocou todo o planeta a trabalhar em prol da reversão deste cená-

rio. A Agenda 2030 e seu Plano de Ação por meio dos Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável (ODS) são um chamado para que os governos de todo
o mundo consigam trabalhar de maneira transversal pela equidade entre

homens e mulheres, construindo um futuro no qual o desenvolvimento seja
sustentável a longo prazo e o planeta um espaço de convivência mais justo e
equitativo para todos e todas.

Para trabalhar de maneira eficiente estratégias que visem a modificar

esse cenário, cabe aos governos municipais pensar de maneira inovadora e

transversal, articulando políticas que sejam mais consolidadas e pensando

fora da caixa de modo a construir estratégias que incidam sobre gargalos
que afetam mais as meninas e mulheres. Ter um olhar especial para Agenda
2030 é encontrar mais um aliado para a construção de um plano de governo
alinhado a esse objetivo.
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