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Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Promoção da Igualdade
de Gênero (CDDMIG)

Composição
Vereador Professor Lino Fernando Bragança Peres - Presidente
Vereador Vanderlei Farias (Lela)- Vice- Presidente
Vereador Tiago Silva - Membro
Vereador Marcos José de Abreu (Marquito) - Membro
Secretária - Liliam Bernardete Costa
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O presente Relatório é resultado de dois anos de intenso trabalho por parte da
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Promoção da Igualdade de Gênero da
Câmara Municipal de Florianópolis e que promoveu ações fundamentais de defesa dos
direitos da mulher, principalmente as que sofrem violência doméstica e social, e as
relacionadas à promoção da igualdade de gênero. Sobre este setor em particular, a
CDDMIG inovou em suas ações anteriores ao incluir a promoção da igualdade de
gênero em suas pautas e em seu nome que foi aprovado por unanimidade pelo Plenário
da Câmara Municipal.
A CDDMIG inovou ao acolher as demandas das pessoas, movimentos e instituições
sociais de forma participativa, recebendo e dando voz e encaminhamento às vozes de
sofrimento daquelas mulheres e pessoas LGBTI u sofrem violência ou qualquer outra
ação de discriminação. Esta posição está gerando uma nova cultura legislativa nas
Comissões, que se traduziu em um Projeto de Resolução que propõe que, à luz da
CDDMIG, todas as Comissões da Câmara Municipal acolham as demandas vindas das
comunidades e uma forma ativa e participativa.
Fez-se enorme esforço de manter as reuniões semanais da Comissão e encaminhar, na
medida do possível, as diversas ações discutidas e delineadas.
Entendemos que algumas das ações da CDDMIG não foram implementadas, como a
Cartilha de Defesa dos Direitos da Mulher, pelo fato de não dependeu dela realizá-las,
como foi a não publicação da Cartilha de Defesa dos Direitos da Mulher e Promoção
da Igualdade de Gênero, que dependeu da Presidência da CMF.
Este Relatório deve balizar futuras ações da Comissão por novos membros para o
biênio 2019-2020, para os quais nos colocamos à disposição.
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Atividades referentes ao ano de 2017
Durante o exercício de 2017, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e
Promoção da Igualdade de Gênero da Câmara Municipal de Florianópolis reuniu-se
37 vezes, nas quais 31 foram reuniões ordinárias, 01 audiência pública, 02
reuniões ampliadas com convidados e apreciou muitas matérias. Durante este
período, ocorreram reuniões ordinárias, ampliadas e importantes visitas e vistorias,
tendo como destaque os seguintes assuntos:
O3.02.2017 – Instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
26.03.2017 - Elaboração de Cartilha sobre os direitos das mulheres com
orientações para as mulheres em especial e para toda a comunidade em geral
sobre temas relevantes às mesmas. No entanto, não se conseguiu publicá-la por
restrição orçamentária e falta de compreensão política sobre a importância da
divulgação deste material por parte da presidência da Câmara Municipal.
08.05.2017 – A Comissão elaborou Moção de Apoio a Dra. Professora Marlene
Fáveri, docente e pesquisadora na área dos estudos e relações de gênero na
UDESC, com aprovação unânime pelo Plenário da Câmara e enviada à UDESC.
09.06.2017 – Reunião Ampliada com a finalidade de discutir sobre saúde,
proteção da mulher e igualdade de gênero.
05.07.2017 – Solicitação ao Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis,
relatórios de convênios dos principais exames preventivos realizados por
mulheres no Município.
21.09.2017 – Visita ao Presídio Feminino da Capital pela Comissão.
Outubro de 2017 – Visita ao Desembargador de Justiça, expondo-se a situação em
que vivem as detentas do Presídio Feminino e buscando obter informações e ações
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que se tem providenciado por esta instância. Solicitou-se ao Desembargador que
tomasse ações junto ao TJSC assim como sua mediação.
25.09.2017 – Tribuna Livre da Câmara para debate sobre divulgação e
conscientização acerca dos 16 dias de Ativismo pelo fim da Violência contra as
Mulheres, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), através
de sua Presidente, Maryanne Mattos.
14.10.2017 – Levantamento de projetos em trâmite e leis que tratam de assuntos
referentes aos direitos da mulher, mas com trabalho não concluído.
23.10.2017 – Vistoria, conjuntamente com a Comissão de Viação, Obras Públicas
e Urbanismo, ao Centro de Referência Especializado para a População de Rua, o
Centro POP, com o objetivo de verificar as condições da alimentação servida
neste estabelecimento, com encaminhamento de algumas ações para a melhoria
das instalações.
13.11.2017 – Visita ao Projeto Revolução dos Baldinhos, voltado para a gestão
comunitária de resíduos sólidos localizado na comunidade Chico Mendes, bairro
Monte Cristo. Este projeto hoje é coordenado por um grupo de mulheres e passa
por um processo de reorganização.
18.12.2017 – Reunião Ampliada para divulgar e discutir o cumprimento da Lei
Complementar n. 497 de 23 de setembro de 2014, Lei da Parada.

Atividades referentes ao ano de 2018
Durante o exercício de 2018, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e
Promoção da Igualdade de Gênero da Câmara Municipal de Florianópolis reuniu-se
39 vezes, nas quais 32 foram reuniões ordinárias, 01 audiência pública, 06
reuniões ampliadas com convidados e apreciou muitas matérias. Durante este
período ocorreram reuniões ordinárias, ampliadas e importantes visitas e vistorias,
tendo como destaque os seguintes assuntos:
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19.02.2018 – Convite para a participação nas reuniões da Comissão, a Presidente
da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Senhora
Célia Fernandes, que durante o ano de 2017 e 2018 esteve presente na maior
parte das reuniões da Comissão.
12.03.2018 - Continuidade da Elaboração de Cartilha sobre os direitos das
mulheres com orientações para as mulheres em especial e para toda a
comunidade em geral sobre temas relevantes às mesmas.
14.03.2018 – Visita ao Tribunal de Justiça de Florianópolis para discutir os
direitos das mães detentas, com prisão domiciliar para aquelas com filhos até 12
anos, com envio posterior de solicitação das ações que o TJSC tomaria junto às
Comarcas e juízes pelo estado. Este Relatório posteriormente foi enviado a
respeito do que foi feito em Tabela em 2017. Foi enviada solicitação para
atualização destas informações para o ano de 2018, não obtendo-se ainda
resposta.
19.03.18 – Reunião Ampliada para discutir sobre a Casa de Passagem para as
Mulheres Detentas, pela APAC, com adoção de algumas providências, como
verificação junto à PMF da existência de alvará de funcionamento deste
estabelecimento, conforme Plano Diretor. Posteriormente, a PMF respondeu que
não havia alvará expedido.
28.03.2018 – Visita à Comunidade Monte Cristo, com o objetivo de ouvir e
acompanhar as reivindicações das coordenadoras do projeto.
07.05.2018 – Apresentação do Projeto do Centro de Parto Natural na Reunião
Ordinária.
21.05.2018 – Reunião com o Secretário Municipal de Saúde e corpo médico para
discussão sobre implementação do Centro do Parto Natural pela PMF junto ao
IFSC e Hospital Universitário.
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30.05.2018 – Apresentação da Vereadora Carla Ayres para assumir, como
suplente, o lugar do Presidente Vereador Professor Lino Fernando Bragança
Peres que teve afastamento temporário.
05.06.2018 – Reunião Ampliada para a Apresentação do Projeto de Parto
Normal, visando à assistência humanizada ao parto de risco e nascimento
habitual.
11.06.2018 – Reunião Ampliada na Associação de Moradores Jardim Atlântico
para discutir sobre o local da realização das aulas de ginastica dentro do projeto
do posto de saúde, visando o bem estar das pessoas da comunidade
25.06.2018 – Reunião Ampliada para discutir sobre a construção da obra da
Associação de Proteção e Assistência ao Condenado APAC, com a presença do
Superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF,
Senhor Ildo Rosa.
28.06.2018 – Reunião Ampliada para discutir sobre políticas públicas para a
população LGBT
02.07.2018 – Reunião no Tribunal de Justiça para retificações dos direitos da
pessoa trans.
09.07.2018 – Reunião Ampliada – para discutir no Mês da Mulher Negra,
políticas públicas de combate à violência urbana, racismo, igualdade de gênero e
promoção da igualdade racial no Município de Florianópolis.
12.07.2018 – Audiência Pública Conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos
da Mulher e da Saúde, para debater sobre auto teste para triagem do HIV no
Brasil, que será comercializado nas farmácias, em atendimento ao Requerimento
n.691/2017, de autoria do Vereador Vanderlei Farias.
22.09.2018 – Reunião Ampliada da Comissão na Associação dos Baldinhos para a
busca de melhorias de equipamentos para o projeto, para a comunidade e
atendimento judiciário para as mulheres com parentes na prisão e sobre a
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situação de fechamento do Posto de Saúde de Monte Cristo e das duas creches
locais.
29.10.2018 – Reunião Ampliada para a realização do Encontro de Mulheres
dentro do Outubro Rosa, com a palestra da AMUC (Amor e União Contra o
Câncer), orientando as mulheres na luta contra o câncer.
Novembro de 2018 – Gestões junto à Chefia do Legislativo da Câmara municipal
de Florianópolis para que todo projeto de lei e projeto de lei complementar
referente à mulher e promoção da igualdade de gênero passasse pela Comissão
(CDDMIG).
Novembro e dezembro de 2018 – Projeto de Resolução que propõe que, à luz da
CDDMIG, todas as Comissões da Câmara Municipal acolham as demandas
vindas das comunidades e uma forma ativa e participativa.

Vereador Professor Lino Fernando Bragança Peres
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Promoção da
Igualdade de Gênero - CDDMIG
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