SITUAÇÃO
ATUAL
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DEFINIÇÃO DO PROBLEMA PÚBLICO
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SITUAÇÃO IDEAL
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Qual é o problema público que iremos resolver?
Reivindicar e propor alteração na Lei nº 919, de 07 de dezembro de 2004 e exigir do Poder
Público a nomeação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres em Sacramento.

Qual é a situação atual que queremos mudar?
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A ausência de Políticas Públicas voltadas para a Igualdade de Gênero,
que vão desde a falta de creches até a violência doméstica, subrepresentação na política, etc.

Qual é a percepção do público sobre essa situação?

ATORES DO
PROBLEMA PÚBLICO
Qual é o recorte da sociedade que mais sofre com ele?
As mulheres e as crianças.

Ela corrobora com o seu problema?
Sim, pois o assunto já foi levado ao conhecimento do Poder
Executivo.

A elaboração de Políticas Públicas eficazes de incentivo e
amparo às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar,
com uma rede de profissionais qualificados que auxiliem
psicologicamente e que também capacitem essas mulheres,
para que as mesmas sejam inseridas no mercado de trabalho.
Observa-se dois tipos de realidade que mais se destacam: Dois
tipos de Mulheres: as mulheres que são qualificadas e não
conseguem se livrar do agressor; e as que não possuem
qualificação e dependem totalmente do agressor.
A atuação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres é
de fundamental importância para propor ações que possibilitem
o cenário ideal de igualdade de gênero.

Há alguém tentando resolvê-lo?
Sim, o Coletivo Bitita, a Embaixada Politize de Sacramento e as
Organizações da Sociedade Civil.

Há vontade política para resolvê-lo?
Aparentemente sim, visto que o Prefeito reeleito assinou uma carta
firmando o compromisso de resolução do problema.

Quais ações devem ser implementadas para
observarmos as mudanças?

Quem está envolvido de alguma forma com este problema?
Indiretamente a sociedade em geral e diretamente as mulheres
que são as mais impactadas com a desigualdade de gênero e com
a violência doméstica e familiar.

Em geral, os grupos, principalmente O Coletivo Bitita, a Embaixada
Politize de Sacramento e as Organizações da Sociedade Civil, já
identificaram a necessidade de reivindicar Políticas Públicas que
amparem e assegurem os direitos das mulheres. Sendo que uma das
formas já identificada por estas entidades seria o fortalecimento dos
Órgãos Municipais de Amparo às Mulheres e também a nomeação do
Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.

Quais dados retratam essa realidade?
Em pesquisa realizada na Prefeitura Municipal de Sacramento,
constata-se que a Lei n° 919, de 07 de dezembro de 2004, que instituiu o
Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres em Sacramento, foi
instituída apenas na Esfera Legislativa, visto que o Conselho não foi
nomeado e nunca esteve em
vigência.
Outro dado preocupante é que de acordo com a Secretaria de Justiça e
Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, a cidade de Sacramento
está na 21ª posição entre os municípios com maior índice de violência
doméstica e familiar.

PODER, ESFERA E
INSTITUIÇÕES
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Qual é a situação política atual?
O Coletivo Bitita já estabeleceu o diálogo com o Executivo quanto à
necessidade de revisar a Lei e nomear o Conselho.

Observa-se a exclusão das mulheres nos espaços de Poder, menores
salários nas mesmas funções desempenhadas pelos homens e falta de
qualificação profissional, que na maioria das vezes, faz com que a
mulher se torne dependente exclusivamente da renda do marido e ou
companheiro.

Um atendimento humanizado para as mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar, qualificação profissional voltada
para as mesmas, oficinas que reforcem o empoderamento
feminino, revisão da Lei e nomeação do Conselho Municipal dos
Direitos das Mulheres em Sacramento.

AGENDA
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Quem enxerga esse problema?
Como podemos medir se chegaremos na situação
ideal ou não?

O Coletivo Bitita, a Embaixada Politize de Sacramento e as
Organizações da Sociedade Civil.

Através da redução do índice de violência familiar e doméstica.

O problema listado pode ser resolvido pelo
Executivo, Legislativo ou Judiciário?

Quais comportamentos observamos que reforçam essa
situação?

Descreva a situação ideal que se tem como objetivo.

CENÁRIO
POLÍTICO ATUAL
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Já está na agenda de alguma força política?

Pelos Três Poderes.

Até o presente momento foi encaminhado ao Poder Executivo, que
afirmou que o problema está sendo colocado na agenda política.

Esfera municipal, estadual ou federal?

Já há algo previsto no programa de governo?

Esfera Municipal.

Queremos alcançar essa situação em quanto tempo?
Dois anos.

Não.

A mídia tem noticiado?
Muito pouco.

QUAIS SÃO AS CAUSAS PARA O PROBLEMA?
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DENTRE AS CAUSAS LISTADAS, QUAIS
DEVEM SER PRIORIZADAS?

O que gere este problema?
Ausência de Políticas Públicas voltadas ao combate contra a violência doméstica e familiar.

O que deve ser mudado para que a situação melhore?

Quais são as causas e as raízes dele?

Implementação de Políticas Públicas voltadas para as mulheres e também para as famílias.

A cultura patriarcal.

COMO FAREMOS A MUDANÇA PROPOSTA
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Quais serão as etapas de implementação?
Propor que o Executivo revogue a Lei nº 919, de 07 de dezembro de 2004 e institua uma nova Lei e a nomeação do Conselho Municipal dos Direitos das
Mulheres em Sacramento, que vai propor ações que possibilitem a mudança deste cenário.

Quais as frentes de atuação da política pública?
Executivo, Legislativo e Sociedade Civil Organizada.

FORMA DE SOLUÇÃO

X

Campanha

X

Programas,
serviços ou
projetos

X

COMO IMPLEMENTAR OU TESTAR A PROPOSTA
Qual é o passo a passo da implementação?
Solicitar a Tribuna da Câmara Municipal para propor a revogação da Lei nº 919, de
07 de dezembro de 2004 e a aprovação da nova Lei proposta. A Tribuna será
solicitada em Janeiro de 2021.

Há necessidade de, antes, inserir o tema na agenda? Não.
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13

Lei

Prêmio

Obras

Multas,
taxas ou
impostos
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EMBASAMENTO PARA A
PROPOSTA

Quais dados, gráficos, pesquisas, teorias ou conceitos dão suporte a
política pública?

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais,
a cidade de Sacramento está na 21ª posição entre os municípios com maior índice de
violência doméstica e familiar.
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ATORES DA POLÍTICA
PÚBLICA
Quem pode influenciar na política pública?
Sociedade Civil Organizada.

Qual o grau de influência?
Alto.

Ela é viável financeiramente? Qual é o seu custo benefício?
Sim, pois os gastos para o funcionamento de um Conselho Municipal são mínimos.
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