COMISSÃO
DE MULHERES
Foi em março de 2019, o mês
da luta internacional das
mulheres, que aprovamos
a criação da Comissão de
Mulheres na Câmara Municipal
de Belo Horizonte. Uma vitória
institucional importantíssima.
Cida Falabella se tornou a
primeira presidenta desse
importante espaço de
elaboração, de escuta e de
participação popular.
Constituída majoritariamente
por mulheres, a Comissão tem
sido fundamental para fortalecer
o debate sobre temas que afetam
a vida das mulheres. Cada
reunião foi uma oportunidade
valiosa para fazer uma escuta
atenta a movimentos sociais,
mulheres, coletivos, conselhos e
instituições. Somando tudo, mais
de 30 convidadas estiveram com
a gente no último ano!
Esses debates são ferramentas
fundamentais para a construção
de políticas públicas que
garantam os nossos direitos
e foram fundamentais para

a criação dos projetos de lei
apresentados pela Gabinetona
no último ano.
Ocupamos a política
institucional com afeto, luta e
proposições legislativas que
possam abrir caminho para
todas as mulheres. Como diria
Marielle Franco, somos diversas,
mas não dispersas!
O Seminário “Pela Vida das
Mulheres” foi uma iniciativa da
Comissão de Mulheres realizada
em setembro de 2019. Um dia
inteiro de discussões sobre
feminicídio, as violências contra
a mulher, geração de renda,
economia, trabalho, mobilidade
e gênero. Pesquisadoras,
parlamentares, instituições
públicas, movimentos sociais
e mulheres diversas em uma
construção emocionante e
coletiva. Discutir propostas para
a construção de uma cidade
mais inclusiva e respeitosa com
as mulheres é uma urgência!
Pela vida, pelos direitos e o bemviver das mulheres.

Emendas orçamentárias
+ R$ 666 mil para políticas
de proteção às mulheres
Contribuir para o
planejamento e
acompanhar o uso
dos recursos públicos
da cidade é uma das
principais missões
de uma vereadora.
Para 2020/2021, Bella
Gonçalves e Cida
Falabella aprovaram
10 emendas para a Lei
Orçamentária Anual e
para o Plano Plurianual
de Ação Governamental.
Entre elas, três emendas
irão destinar R$ 666 mil
para as políticas para
as mulheres.

Mobilidade e Gênero
Propõe o investimento de R$ 276.208,00 para instalação de aplicativo de mobilidade para denúncias
de qualquer tipo de assédio no trânsito de forma
anônima e segura.

Atendimento de mulheres
em situação de violência
Propusemos a destinação de R$ 186 mil para o
auxílio a mulheres em situação de violência, atendidas pela Lei do Morada Segura, proposta pela
Gabinetona.

Combate à violência de gênero
Propusemos o aporte de R$ 250 mil para o Consórcio Público de Mulheres para ações de promoção,
proteção e defesa de direitos da mulher.
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Leis para
mulheres
construídas com
as mulheres
Com as mulheres, estamos
construindo, de forma aberta
e colaborativa, projetos e
leis urgentes para assegurar
direitos e combater demandas
históricas de enfrentamento à
violência machista.

PL 533/2018

O direito de morar
em segurança

No dia 8 de março de 2018, apresentamos o PL Morada Segura para as
Mulheres (533/2018), com o objetivo de
garantir que as mulheres em situação
de violência tenham o direito à moradia
assegurado. O projeto foi aprovado na
Câmara Municipal e virou lei em 2019!
Também garantimos recursos para
essa política por meio de emendas (leia
mais na página X). Mas ainda é urgente que passe a valer. Seguimos nossa
luta para que os direitos à moradia das
mulheres sejam assegurados!
#moradasegura

Dia Municipal
Contra o Feminicídio

Para marcar a luta pela vida das
mulheres em Belo Horizonte, Bella
Gonçalves e Cida Falabella apresentaram um Projeto de Lei que institui o 25
de novembro como Dia Municipal de
Combate ao Feminicídio. A ideia é fortalecer a visibilidade do tema e garantir a participação do poder público na
promoção de atividades, campanhas e
construção de políticas que garantam
a prevenção e a redução dos índices de
feminicídio no município.
#nenhumaamenos!

Catraquinha livre!

O direito à gratuidade nos ônibus para
crianças de até 6 anos já é lei. Por
que então elas precisam se arriscar
a passar por baixo das catracas em
movimento? Chega de constranger
mães e crianças no transporte público!
O nosso Projeto de Lei “Catraquinha
Livre” quer garantir a liberação das
catracas para que as crianças possam
exercer seu direito plenamente.

OUTRA
POLÍTICA
PARA AS
MULHERES
É POSSÍVEL!

O FUTURO
É FEMINISTA
O espaço da política é hostil e excludente para as mulheres. Dos 44 parlamentares da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, quatro são vereadoras, representando 10% dos cargos
legislativos da cidade, enquanto a
população feminina soma quase
54%. Sem representatividade não há
políticas públicas efetivas para o enfrentamento das violências.
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@asMuitas
@as_muitas
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No primeiro semestre de 2019, BH
teve um aumento de 250% nos índices de feminicídio. A desigualdade de
gênero se expressa ainda no acesso
das mulheres ao espaço urbano e ao
mercado de trabalho. A Gabinetona,
um projeto coletivo representado por
mulheres parlamentares, faz frente a
este cenário e assume o compromis-
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so de atuar para transformar essa
história de injustiças que impedem
a participação igualitária das mulheres nos campos da vida social.
Convidamos você agora a conhecer
nossos esforços ao lado das vereadoras Bella Gonçalves e Cida Falabella
CMBH e participar com a gente dessa
caminhada.

