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O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de V olta Redonda 

e seu exercício no controle social 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar pel do Conselho Municipal dos Direitos das 
Mulheres de Volta Redonda no exercício do controle social. Pesquisou-se referencial 
teórico sobre o controle social, participação social, histórico da subordinação da 
mulher e direitos das mulheres. Posteriormente, através de coleta de dados por meio 
de entrevistas com membros do conselho, pesquisa documental e participação em 
reunião do conselho, analisou-se o exercício do conselho através de um estudo de 
caso. Concluiu-se com as informações coletadas e analisadas que o o Conselho 
Municipal dos Direitos das Mulheres de Volta Redonda apresenta pontos de falhas 
que podem comprometer seu exercício de controle social. Um desses pontos seria a 
falta de transparência das ações e informações desse conselho, assim como a 
dependência direta com a Secretaria dos Direitos das Mlheres de Volta Redonda. 
 
Palavras-chave:  Controle social. Conselhos municipais. Direito das mulheres. 

 

Abstract 

This article aims to analyze the Municipal Council’s role of women’s rights in Volta 
Redonda with regard to social control. Theoretical framework on social control, social 
participation, women's subordination history and women's rights were raised. Later, 
collected data through interviews with board members, data research and 
participation in board meetings were used to analyze the performance of the board 
through a case study. We concluded with the information collected and analyzed that 
the Municipal Council of women’s rights in Volta Redonda has points of failure that 
could compromise the exercise of social control. One of these points is the lack of 
transparency of actions and information , as well as direct dependence with the 
Secretariat of the Rights of Women Volta Redonda . 

Keywords:  Social control. Municipal Councils. Women’s right. 

 

1 Introdução 

 

Os mecanismos participativos são meios de aproximar a sociedade civil da 

gestão pública. Os mecanismos vêm sendo a cada dia mais divulgados, conhecidos 

e utilizados pela população brasileira. Esses mecanismos propiciam um controle 

social, que segundo a Controlodoria Geral da União (CGU) (2012) é o 

compartilhamento das decisões de politicas públicas entre o governo e a sociedade, 

ou seja, a sociedade interagindo com o governo para identificar as prioridades nas 
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quais se deve investir o dinheiro público e a partir disso preparar, implantar e 

monitorar as ações. 

O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na 

gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da 

Administração Pública. Trata-se de importante mecanismo de prevenção da 

corrupção e de fortalecimento da cidadania (CGU, 2012). 

Nesse trabalho será analisado um desses mecanismos participativos, os 

conselhos municipais. Esses conselhos municipais surgiram para intermediar a 

relação entre o governo e a sociedade. A sociedade identica pontos críticos e usa os 

conselhos para levar esses problemas ao governo. Com isso ajuda a elaborar um 

plano de ação e a fiscalizar, ou seja, os conselhos surgiram para ajudar a alcançar o 

controle social.  

Os conselhos municipais podem atuar além da interlocação, sendo 

coordenado de forma eficaz pode atuar nas decisões politicas do município. 

Os direitos das mulheres vêm sendo discutidos há um longo período. Com a 

Revolução Francesa, iniciou-se o período de tentativas dos movimentos igualitários, 

porém somente no século XX as mulheres conseguiram adquirir algum progresso 

significativo, como o direito ao voto. Os anos 70 ficaram marcados pelas conquistas 

das mulheres. Nessa década a Assembleia Geral das Nações Unidas fundou o ano 

internacional das mulheres e lançou a conferencia Mundial das Mulheres. Os anos 

seguintes foram prósperos para os direitos das mulheres (COSTA, 2013). 

No inicio do século XIX, as mulheres eram submissas e não tinham poder de 

decisão, porém com a luta feminista, elas começaram a conquistar seus direitos e C 

Apesar das conquistas alcançadas com o passar dos anos, ainda hoje as 

mulheres sofrem com o preconceito. Muitas delas ainda são depreciadas, agredidas 

e forçadas a se submeterem a situações atípicas. Segundo Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios do Instiututo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

13,5 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de agressão e essa pesquisa 

também mostra que as mulheres tem pouca representatividade no mercado de 

trabalho e na política. As mulheres representavam 20,3% do total de postulantes a 

cargo eletivo em 2010 e passaram a 31,9% na eleição de 2012, apesar do aumento, 

o índice continua inferior ao dos homens. O baixo índice se repete na ocupação de 

cargos de direção das empresas privadas. Entre as pessoas com 25 anos ou mais, 

as mulheres ocupavam 5,1% dos cargos de direção ou gerência em 2011.  
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Os dados acima apresentados mostram que as mulheres precisavam  e 

ainda precisam de um mecanismo para dar suporte e tentar igualar essas diferenças 

apresentadas.  

O conselho municipal dos direitos das mulheres é um desses mecanismos a 

disposição da sociedade para tentar minimizar essas questões que envolvem as 

mulheres, porém em muitos casos os conselhos não conseguem exercer seu papel 

e assim ficam esquecidos e inertes, sem propiciar a população a participação nas 

decisões públicas (SCHERER; CLAUDENIR, 2012). 

Neste contexto, onde o conselho deve trabalhar de forma efetiva na 

participação da gestão pública, o presente artigo tem como objetivo  analisar o real 

exercício do controle social por parte do conselho municipal dos direitos das 

mulheres de Volta Redonda por meio do levantamento de dados e responder a 

seguinte questão: Como é o exercício do controle social por parte do conselho 

municipal dos direitos das mulheres de Volta Redonda?  

Além desta introdução, o artigo foi dividido nas seguintes seções: a seção 2 

consiste em uma revisão de literatura que busca definir os aspectos principais do 

controle social, dos conselhos municipais e direitos da mulher; na seção 3 são 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a realização deste 

estudo e as limitações; na seção 4 é apresentado o caso; na seção 5 são expostas 

as conclusões do estudo e sugestões para trabalhos futuros; e, por último, na seção 

6, são apresentadas as referências utilizadas. 

 

2. Controle Social 

 

O termo controle social teve origem em estudos sociológicos. Esse termo 

pode ser usado para fazer referência ao controle que o governo exerce na 

sociedade ou o controle que a sociedade exerce nas decisões do governo 

(CORREIA, 2003), sendo a segunda opção foco de estudo deste artigo. 

O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão 
pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da 
Administração Pública. Trata-se de importante mecanismo de prevenção da 
corrupção e de fortalecimento da cidadania (CGU, p. 16, 2012). 
 

Segundo a cartilha criada pela CGU (2012), o controle social pode ser usado 

coletivamente, ou seja, por conselhos ou de forma individual, porém na segunda 

opção dever ser efetuada de forma organizada, planejada e pacífica. 
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A população pode exercer o controle social através dos poderes Executivo, 

Judiciário e Legislativo do país, sendo assim, pode participar de todas as etapas 

estabelecidas pelo governo (SPOSATI; LOBO, 1992). 

O controle social propõe que a sociedade tenha a sua representatividade 

nos assuntos comuns a todos. Essa representatividade deve afirmar uma 

capacidade de participação que tenha poder para fazer alterações, mudanças, 

impedir o favorecimento de alguns e levar questões públicas para mais membros da 

população (SPOSATI; LOBO, 1992). 

Os debates sobre a participação social vieram a tona com objetivo de 

difundir essa prática, aproximando a sociedade civil ao governo. Essa aproximação 

da sociedade com as etapas das políticas públicas veio através do controle social. 

O Brasil é um país com dimensões continentais e a ideia de controle social 

vem para que todos tenham oportunidade de exercer participação ativa nas decisões 

e para que o governo tenha ciência da real situação de todos os locais do país. 

Desde os problemas pequenos aos de grande alcance (DOMBROWSKI, 2007). 

Segundo a Controladoria Geral da União (2012), o controle social tem como 

objetivo criar e incentivar grupos de civis que atuem e fiscalizem as ações do 

governo para que os recursos públicos arrecadados sejam usados de forma justa, 

que proporcione melhorias para a população. Essas ações também ajudam a 

combater a corrupção, desperdício de recursos públicos e proporcionam maior 

transparência dos gastos feitos pelo governo.  

Com o passar do tempo e após perceber a necessidade de colocar a 

sociedade dentro do meio público, algumas instituições foram criadas para conseguir 

fazer essa aproximação da sociedade e Estado (SOUZA, 2004).  

Um exemplo de aproximação da sociedade com as informações de gastos 

públicos é o portal da transparência. Esse portal fica disponível na internet para 

todos os cidadãos. Nele a população pode verificar diversas informações sobre o 

uso dos recursos. Existem outras páginas do governo na internet dos mais diversos 

temas (merenda, saúde, bolsa família, educação, assistência social, obras, entre 

outros) que são disponíveis para a população consultar. 

Os conselhos de políticas públicas são  vistos  como locais abertos, ou seja, 

locais públicos vinculados a órgãos do Poder Executivo, tendo como objetivo permitir 

a participação da sociedade na definição de prioridades para a agenda política, 

assim como na formulação, no monitoramento e no controle das políticas públicas. 
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Estes conselhos são constituídos em âmbito nacional, estadual e municipal, nas 

mais diversas áreas. Além disso, é importante ressaltar que eles permitem a 

aproximação de novos temas e atores sociais na agenda política. Os conselhos 

podem ser considerados instituições híbridas, visto que Estado e sociedade civil 

partilham o poder decisório e se constituem como fóruns públicos, que captam 

demandas e pactuam interesses específicos de diversos grupos envolvidos em 

determinada área de política (AVRITZER; PEREIRA, 2005). 

Todos esses recursos disponíveis para a população aumentam a clareza e a 

transparência das contas do país. Esses recursos propiciam a todos um 

conhecimento da quantia que está sendo usada para cada área e se o dinheiro 

arrecadado nos impostos está sendo empregado de forma benéfica a sociedade de 

forma geral. Outro exemplo de aproximação da sociedade ao governo são os 

conselhos municipais. Hoje  existe um número considerável de conselhos formados, 

porém muitos são desconhecidos pela sociedade. 

Os Conselhos podem então ser vistos como estruturas permanentes, de caráter 
público, que, à luz do pacto de bem-comum estabelecido para a saúde, examina 
e acolhe demandas, compatibiliza interesses e chancela uma agenda setorial 
“de interesse público”, capaz então de parametrar a ação do Estado. Seu lugar 
ou papel no sistema estatal de formulação e implementação de políticas seria o 
de, operacionalmente, estabelecer ou discriminar aquilo que é do interesse 
público, no processo cotidiano do processo de apresentação de demandas e 
conflito/pactuação de interesses. Muito mais do que uma “porta de acesso” ao 
aparelho estatal e seus mecanismos decisórios, os Conselhos são, para os 
diversos grupos de interesse, uma arena de tematização e publicização de seus 
interesses específicos. Embora sejam detentores de poderes legais, sua 
principal característica não é a de operar com os poderes de governo e sim 
processar interesses de modo a estabelecer o interesse público (CARVALHO, 
p.18, 2008). 
 
 

3 Conselhos municipais 

3.1 Histórico 

 

Os mecanismos participativos são mecanismos que propiciam a participação 

da população civil de forma individual ou coletiva, o controle das politicas públicas e 

recursos arrecadados (CGU, 2012). Esses mecanismos foram colocados em 

discussão na Nova Constituição Federal de 1988. Após a Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988) e Ementas Constitucionais (BRASIL, n. 19, 1998; nºs 30 e 31, 

2000), a descentralização e a participação social, incluindo os trabalhadores, 

aposentados, empregadores, comunidade, população e sociedade civil, passaram a 
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ser prioridade. Consequentemente, as leis, projetos e ementas constitucionais 

passaram a ser voltadas para que sociedade e governo caminhassem juntos, 

levando a democratização do Brasil (PACHECO; SILVA; NOGUEIRA, 2007).  

Outros fatos além da Constituição Federal de 1988 que marcaram a história 

dos movimentos sociais na década de 80 foram a luta contra o governo autoritário 

da época, o fim do regime militar e o surgimento das eleições e da democracia. 

Esses fatores levaram ao inicio de um longo processo de descentralização 

administrativa (SANTOS JUNIOR, 2001). 

Nesse período pós-ditadura militar a descentralização foi considerada 

fundamental para que a democracia se instalasse na sociedade. Os debates sobre 

esse tema eram cada vez mais intensos e a partir de então os movimentos sociais 

tornaram-se mais fortes e fundamentais. 

Para alcançarem a união desejada foram criados meios de comunicação 

governo-sociedade. Os conselhos gestores são um desses mecanismos criados, 

que auxiliam na administração de conflitos e levam informações e projetos para o 

governo. Sendo assim, a sociedade passa a participar do destino da verba pública 

(PACHECO; SILVA; NOGUEIRA, 2007). Segundo Avritzer (2000) os conselhos 

gestores de políticas públicas são considerados uma ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento da democracia deliberativa. 

A democracia deliberativa tem o objetivo de levar o exercício da cidadania 

além do processo eleitoral. Tentando atingir uma participação social mais ativa no  

nas questões sociais e coletivas, ou seja, atingir o domínio dos membros da 

sociedade na esfera pública (FARIA, 2000). 

Na década de 90, leis complementares regularizaram conselhos formados 

pela da sociedade civil e representantes dos governos, que se juntariam para 

trabalhar em questões politicas (BRASIL, 1990; BRASIL, 1990a; BRASIL, 1993; 

BRASIL, 1996). 

A municipalização tomou força quando os municípios passaram a elaborar 

suas próprias Leis Orgânicas Municipais e também quando as leis federais e 

estaduais passaram a transferir o poder ao município. Assim, os municípios 

assumiram um importante papel nas políticas sociais e públicas do país (SANTOS 

JUNIOR, 2001). 

Os conselhos nacionais já existiam desde a década de 30, mas somente 

nesse novo cenário, a sociedade civil brasileira começou a demonstrar interesse de 
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participar do processo decisório das políticas públicas de seus municípios, formando 

assim os conselhos municipais. 

Segundo (COMERLATTO et al, 2007), o conselho é uma forma de gestão 

social que tem como objetivo unir a sociedade civil e o poder público para discutirem 

assuntos de interesse da sociedade. 

Os conselhos têm diversos objetivos, porém os mais visados são auxiliar no 

planejamento, acompanhar a execução e fiscalizar as ações do governo, além de 

atuar nas decisões politicas.  

As questões levantadas pela sociedade nas duas últimas décadas vêm 

sendo mais divulgadas e formalizadas e os conselhos gestores são um exemplo 

dessa preocupação com a vontade com sociedade. 

O funcionamento dos conselhos municipais no Brasil é recente, assim como 

a participação da população nos temas comuns. Essa tardia participação, deve-se 

ao regime militar que oprimiu de diversas formas a sociedade (ALLEBRANDT et al, 

2011). 

Atualmente, com a crescente descentralização, os conselhos vêm ganhando 

mais espaço nas políticas públicas, gerindo os recursos financeiros disponibilizados 

pelo poder público. Para terem acesso e serem reconhecidos, os conselhos devem 

seguir as regras estabelecidas pelo poder público (BULHÕES, 2002).  

Segundo Bulhões (2002), a descentralização tornou-se um recurso para a 

implementação de políticas sociais e uma nova forma de atuação governamental, 

onde a sociedade civil participa do processo de decisão que já mostrava vontade de 

participar (BULHOES, 2002).  

 Segundo Tatagiba (2002), os conselhos são uma das maiores ferramentas 

participativas no Brasil, onde a sociedade civil e o governo se unem e discutem 

temas como saúde, direito das mulheres e adolescentes, meio ambiente e outros. 

Esses estão presentes em quase todos os municípios do país. 

Existem três tipos de conselhos, os conselhos gestores de programas 

governamentais que são focados em ações do governo, como: merenda 

alimentação escolar. Existem também os conselhos de políticas setoriais que focam 

em atividades chamadas universais, como saúde, educação e cultura. Por último, 

temos os conselhos temáticos que visam monitorar e acompanhar as ações do 

governos em temas transversais, como: direitos das mulheres, direitos humanos, 

violência e discriminação racial . 
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Esses conselhos podem se classificados em dois grupos. O primeiro grupo é 

chamado de conselho ampliado, onde o conselho apresenta-se de maneira formal, 

existem fóruns, conferências e assembleaias públicas. O segundo grupo  é chamado 

de conselho restrito que não apresenta estrutura formal, fóruns ou assembleias 

públicas que o que caracteriza e propicia a cidadania deliberativa (ALLEBRANDT et 

al, 2011). 

O governo tinha projetos para maior participação da sociedade nas 

decisões. Com o surgimento dos conselhos, essas ideias materializaram-se. Os 

conselhos trouxeram uma dinâmica social, onde a sociedade evidencia os 

problemas públicos para o governo e orienta na gestão da verba pública 

(LUBAMBO; COUNTINHO, 2004). 

 

3.2. Estruturação 

 

Os conselhos para se formarem passam por etapas. A primeira etapa é a de 

estruturação de procedimentos internos e segunda visa a dinâmica e união da 

sociedade com o poder público (PEREIRA et al; 2010). 

Os membros dos conselhos gestores sempre são mistos entre membros do 

governo e da população. Existe a exigência da paridade, ou seja, o número de 

membros do conselho deve ser igualmente dividido entre os membros do governo e 

da sociedade civil. Esses se reúnem em encontros para tratar dos assuntos comuns 

à sociedade. 

Nos conselhos, a população tem o direito de expor assuntos comuns e 

deliberar e planejar ações juntamente com o poder público para resolver ou 

minimizar os problemas expostos (INSTITUTO PÓLIS, 2008). 

Os membros dos conselhos possuem autonomia para planejar, deliberar, 

aprovar as ações, acompanhar e depois de todas as ações já realizadas, ainda 

podem fiscalizar para garantir que todo o planejamento esteja sendo executado de 

forma correta e útil para a sociedade (INSTITUTO PÓLIS, 2008). 

Os conselhos podem ser de natureza deliberativa, consultiva ou operativa. 

Os conselhos deliberativos devem integrar-se às rotinas públicas, condicionando 
sua gestão. De outro modo, os pareceres de um conselho consultivo podem, ou 
não, ser acatados pelos gestores locais. (PEREIRA et al; p. 431-437, 2010). 

No que se refere ao processo deliberativo dos conselhos gestores: 



11 

 

Ao menos três conjuntos de fatores interferem em sua condição de instrumento 
da democracia deliberativa local. São estes: a) a garantia de procedimentos 
democráticos de argumentação e deliberação; b) a promoção da cidadania 
deliberativa; e c) a compreensão das nuances da participação e o estímulo à sua 
forma política (PEREIRA et al; p. 431-437, 2010).  
 

3.3 Limitações dos conselhos municipais  

 

Hoje os conselhos municipais enfrentam diversas dificuldades para manter 

seu funcionamento e efetividade. 

Uma das limitações com mais frequência encontrada é a questão dos 

membros do conselho serem pouco representativos. Sendo assim, não conseguem 

desenvolver seu papel da forma mais efetiva (LUBAMBO; COUNTINHO, 2004).. 

Outra limitação é a formação do conselho só para atender uma exigência 

legal para obter recursos públicos e com isso os membros da sociedade não são 

motivados a participar, ou seja, não adquirem interesse ou perdem o interesse no 

assunto (SILVA, 2011). 

A falta de interesse da população pelas políticas públicas também são 

consideradas limitações. Algumas cidades tentam montar conselhos mas não 

conseguem o número suficiente de membros, ou ainda, os conselhos são formados 

e aos poucos são abandonados pelos membros (BOGUS, 2009).  

As reuniões dos conselhos são abertas a população, porém com a falta de 

interesse as pessoas não vão e consequentemente não participam, não levam os 

problemas e nem as sugestões. Com essa falta de participação da população os 

conselhos enfraquecem e se limitam (PONTUAL, 2008). 

 

4  Debate sobre o direito das mulheres 

4.1 Histórico 

 

Durante muitos anos as mulheres eram vistas e tratadas com seres 

inferiores e submissos, sem direitos sociais e políticos. As mulheres ficavam 

limitadas somente aos espaços domésticos, distanciadas das decisões e não 

apresentavam participação na politica (PINTO, 1994). 

A Revolução francesa marcou o inicio de uma nova era para as mulheres. 

Os primeiros questionamentos e movimentos tomaram força nessa época. O intuito 

era estender os direitos obtidos na Revolução para as mulheres também. As 
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mulheres conseguiram sucesso em alguns pontos, como direito a voto, abertura de 

vagas no mercado de trabalho e leis a seu favor (SOARES, 1994). 

Na Revolução industrial, as mulheres se destacavam por trabalhar em 

jornadas exaustivas e ainda desempenhar seu papel doméstico. Após a Revolução 

Industrial, os movimentos feministas continuaram para tentar minimizar a 

desigualdade de sexo existente (SOARES, 1994). 

Um dos momentos marcantes dos direitos das mulheres no Brasil ocorreu na 

década de 90, onde os grupos feministas se multiplicaram, aumentaram e se 

impuseram através de sindicatos, associação de moradores, e outros (COSTA, 

2013). 

Hoje as mulheres já conquistaram diversos direitos, como direito ao divórcio, 

ao voto, a participação na politica e ganharam espaço no mercado de trabalho, 

ainda que pesquisas realizadas afirmem que o número de mulheres em cargos altos 

de empresa seja significativamente inferior aos ocupados por homens (COSTA, 

2013).  

Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340), aprovada em agosto de 2006, é 

considerado uma das conquistas das mulheres. Essa lei foi aprovada após pressão 

do movimento feminista que luta para encerrar com as agressões físicas, psicologias 

e intelectuais ainda hoje exercidas sobre as mulheres. A lei tem objetivo de 

combater a violência domestica.  

“Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (Lei 11.340/06, Art. 5°). 
 

4.2 Conselhos municipais dos direitos das mulheres 

 

A partir de 1982 alguns conselhos municipais e estaduais dos direitos das 

mulheres começaram a surgir. Um dos mais antigos do Brasil é o Conselho Estadual 

da Condição Feminina, inaugurado em abril de 1983. Pouco tempo depois surgiram 

os conselhos em nível nacional (COSTA, 2013). 

Foi criado em 1985, o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres que 

objetivava eliminar o preconceito e inserir as mulheres nos assuntos gerais da 

população. Como mostra o Art. 1º do decreto nº6412. de 25 de março de 2008. 

Art. 1º O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher  (CNDM), órgão colegiado de 
natureza consultiva e deliberativa, integrante da estrutura da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, criado pela Lei 
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nº 7.353, de 29 de agosto de 1985, tem por finalidade, respeitadas as demais 
instâncias decisórias e as normas de organização da administração federal: I - 
formular e propor diretrizes para a ação governamental voltada à promoção dos 
direitos das mulheres; e II - atuar no controle social de políticas públicas de 
igualdade de gênero. (BRASIL, 2008). 

Esses conselhos deram força aos movimentos feministas e juntamente com 

o CMDM, conseguiram outros locais específicos para atender as mulheres, como 

hospitais e delegacias  e o apoio a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) 

(COSTA, 2013).  

Mesmo com todo o progresso atingido, o governo ainda era tomado pelo 

pensamento conservador que limitava as ações. Vendo isso, os membros dos 

conselhos que muitas vezes trabalhavam sem estrutura começaram a se unir e 

formar organizações não-governamentais (ONGs) (COSTA, 2013). 

 

5 Metodologia da Pesquisa  

 

O artigo trata-se de um estudo de caso realizado no conselho municipal dos 

direitos das mulheres de Volta Redonda.  

Segundo Yin (2010. p-2), “O estudo de caso investiga um fenômeno 

contemporâneo em seu contexto no mundo real, especialmente quando as fronteiras 

entre o fenomemo e o contexto puderem não estar claramente evidentes.”  

O conselho faz parte da chamada rede de serviço para as mulheres. Além 

do conselho, essa rede conta com uma secretaria municipal de políticas públicas 

para mulheres de Volta Redonda, a Casa da Mulher Berth Lutz, central de 

atendimento a mulher, delegacia da mulher, policlínica da Mulher, Juizado Especial 

Criminal da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e policia militar. 

Segundo site da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, a cidade é a única 

cidade do médio Paraiba que dispõem de atendimento diferenciado para as 

mulheres e desde 1985 vem aos poucos aumentando essa rede. Todos a rede de 

atendimento a mulher trabalha junta com ajuda de hospitais e polícia militar de Volta 

Redonda. Alguns locais são específicos para as mulheres como a DEAM e a Casa 

da Mulher, porém alguns outros são compartilhados tendo somente um parte de seu 

funcionamento direcionado as mulheres. 

Para analisar o real exercício do conselho do conselho municipal dos direitos 

das mulheres de Volta Redonda, nesse contexto, a pesquisa utilizada foi qualitativa. 
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Segundo Goldenberg (1997), a pesquisa qualitativa foca no entendimento de 

um grupo social ou organização, sem se preocupar com os números e sem que o 

autor expresse seu julgamento. 

A coleta de dados a princípio foi realizada através de pesquisa bibliográfica. 

Logo após, passou-se a fase de coleta de dados por entrevistas semi estruturadas 

com membros do conselho, participação em reunião ordinária e leitura de atas. 

A entrevista foi realizada com três membros do conselho. Sendo dois 

membros representantes de órgãos governamentais e um representante da 

sociedade civil. As entrevistas ocorreram em dois dias. No primeiro dia entrevistou-

se juntamente os dois membros de órgãos governamentais e no segundo dia o 

membro da sociedade civil. As entrevistas foram gravadas com autorização dos 

entrevistados e usadas como um dos elementos base para análise realizada. 

Os membros do conselho não disponibilizaram os documentos do conselhor. 

O acesso as atas de reunião foi limitado a leitura de apenas alguns meses. Tivemos 

aceddo aosn meses no período de agosto, setembro e outubro de 2015. Além disso, 

participou-se de uma das reuniões abertas, somente para observação simples sem 

manifestação de opiniões. 

Como limitações pode-se citar o baixo acesso aos dados das reuniões, 

regulamento interno e atas, com intuito de preservar as mulheres em perigo. O 

regulamento interno não foi disponibilizado para consulta ou leitura. 

Os critérios para avaliação do exercício do Conselho Municipal dos Direitos 

das Mulheres de Volta Redonda serão transparência e atuação nas políticas 

publicas. 

 

6 O caso – Conselho Municipal dos Direitos das Mulh eres de Volta 

Redonda 

 

 A cidade de Volta Redonda localiza-se no médio Vale do Paraíba, segundo 

informações retiradas do site do IBGE (2016) tem população estimada de 262 970 

pessoas, área da territorial 257 803 km², densidade demográfica 182,483 (hab/km²), 

Índice de Desenvolvimento Humano Municial (IDHM) 0,771, população residente de 

homens 122 919 pessoas, população residente de mulheres 134 884 pessoas e 

população alfabetizada de 232 803 pessoas. Outras cidades do médio Paraiba, 
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como Barra do Piraí apresentam dados inferiores como IDHM 0,733, população 

estimada 96 865 pessoas e densidade demográfica 163,70 (hab/km²). 

Na cidade de Volta Redonda, as mulheres contam com uma estrutura 

voltada para sua segurança, saúde e bem-estar. Essa estrutura é chamada de rede 

dos direitos da mulher. Essa rede é constituída por integrantes de diversos locais, 

como: policia militar, hospitais, secretaria da mulher e conselho municipal.  

Segundo informações do site da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, as 

políticas públicas para as mulheres na cidade de Volta Redonda visam minimizar as 

ocorrência de casos de preconceito por classe, cor e a violência, inserir as mulheres 

na política e no mercado de trabalho.  

 Assim como nas outras cidades do Brasil, Volta Redonda apresenta casos 

de violência contra as mulheres, preconceito e outros. Segundo a Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda (Deam), no período entre 

janeiro e fevereiro de 2015 foram registrados 236 casos de agressão contra 

mulheres. Para atender as mulheres, Volta Redonda conta com uma rede de 

associados e o conselho do direito das mulheres faz parte dessa rede. 

A cidade conta com a presença de 17 conselhos municipais, sendo alguns 

deles: Conselhos Municipal de Educação, Conselho Comunitário do Fundo 

Comunitário de Volta Redonda (FURBAN), Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente,  Conselho dos Direitos Humanos, Conselho Municipal de 

Saúde, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher (CODIM).   

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Volta Redonda fica situado 

dentro da secretária dos direitos das mulheres no bairro Jardim Paraíba. As reuniões 

abertas ocorrem na ultima terça-feira do mês as 14:00h. A Lei de criação do 

conselho é a nº. 4.257/07.  

O conselho é paritário com 6 membros da sociedade civil e 6 do poder 

público da cidade. A presidência é alternada entre membros civis e políticos. O 

mandato pode se estender em até 4 anos. 

 Os representantes da sociedade civil são membros da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB/VR), Federação das Associações de Moradores Volta 

Redonda (FAM/VR), Articulação Popular de Mulheres de Volta Redonda/RJ, 

Associação de Mulheres Beth Lobo,  Movimento de Conscientização Negra de Volta 
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Redonda/RJ e Sindicato das Trabalhadoras Empregadas Domésticas do Sul 

Fluminense. 

 Os representantes dos órgãos governamentais são membros da Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (SMPPM), Secretaria Municipal de 

Ação Comunitária (SMAC), Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Secretaria 

Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

Segundo as informações coletas em entrevista e site da Secretaria Municipal 

de Políticas Publicas para as Mulheres, Volta Redonda é considerado o polo do 

direito das mulheres do Médio Paraíba, devido a sua rede de atendimento  

diferenciada para as mulheres. Das 12 cidades que formam o Médio Paraíba, Volta 

Redonda é a única que assinou o Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência 

contra a mulher. 

A Secretaria Municipal dos Direitos das Mulheres de Volta Redonda recebe 

o fundo do munícipio e assume as despesas (material de escritório, viagens, 

refeições e etc) do conselho municipal, ou seja, o conselho não recebe verba direta. 

Segundo a presidente do conselho, eles só identificam o problema e 

deliberam ao município executar ações necessárias. Posteriormente, fiscalizam e 

cobram as ações do poder público. O conselho não tem estrutura para atender uma 

conferência ou um evento e acaba tendo que se juntar a secretaria e a população 

civil. No regimento interno existe o fundo, porém nunca foi legalizado, sendo assim 

nunca foi recebido. 

O conselho vem alcançando alguns projetos, como por exemplo, o direito de 

acompanhante no parto e a casa da mulher, que é um local onde mulheres 

agredidas e ameaças ficam alojadas. As localizações dessas casas são sigilosas, e 

ao serem descobertas são abandonadas, mudando de endereço.  

Na pesquisa realizada tivemos dificuldade ao acesso das atas de reunião, 

sendo alegado que algumas reuniões são fechadas ao público devido a alguns 

assuntos sigilosos, como a localização da casa da mulher. As atas que tivemos 

acessos eram apresentadas em um formato simples com data, representantes 

presentes e suas assinaturas, civis presentes e os assuntos abordados e discutidos. 
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7 Conclusões 

Ao longo da discussão teórica deste trabalho foi possível responder ao 

questionamento proposto no problema de pesquisa, esclarecendo como é o 

exercício do controle social por parte do conselho municipal dos direitos das 

mulheres de Volta Redonda. 

Analisando as informações coletadas, perbeceu-se que alguns pontos 

comprometem o exercício do conselho municipal dos direitos das mulheres de Volta 

Redonda. 

Primeiramente, as reuniões devem ser abertas a toda sociedade, porém 

ocorrem nesse conselho reuniões fechadas  que não estão previstas no regimento 

interno, o que vai contra a ideia de participação social. Para que ocorressem as 

reuniões fechadas para proteger as mulheres em risco eminente, esse ponto deveria 

estar presente no regulamento interno. 

Outro ponto analisado, foi a falta da verba para o conselho. Além de 

localizar-se dentro da Secretaria de Políticas Públicas de Volta Redonda o conselho 

usa a verda dessa secretaria, o que pode comprometer a efetividade do conselho, já 

que pode ocorrer algum tipo de intervenção por parte dos membros da secretaria.  

A dificuldade de acesso as informações que deveriam ser públicas também 

compromete sua efetividade. Para coletar dados para o presente artigos 

encontraram-se diversas barreiras criadas pelos membros do conselho para 

fornecerem informações que deveriam ficar totalmente a disposição a sociedade, ou 

seja, as atas, regulamento interno e reuniões deveriam ser abertas a todos os 

cidadãos de Volta Redonda.  

As reuniões abertas que acontecem 1 vez por mês também são pouco 

frequentadas por membros da sociedade. As reuniões são compostas geralmente 

somente pelos membros do conselho. O conselho dessa forma pode não estar tendo 

acesso as questões da sociedade. Essa falta de frequência pode ocorre por falta de 

conhecimento desse mecanismo ou por falta de interesse por parte da sociedade. 

Os membros do conselho poderiam fazer mais eventos e palestras com a finalidade 

de levar a sua atuação e existência para um número maior de pessoas, pois muitos 

não tem esse conhecimento. A ideia de participação social pode não esta 

acontecendo, já que a sociedade não interage com o conselho para que o conselho 

passe os temas para o governo e assim atuar com o controle social. 
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Como sugestões para novos estudos sugere-se uma análise das políticas 

públicas da mulher de Volta Redonda, não se restringindo apenas ao Conselho. 
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