
 
Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania  
 

 

 RDAP CRDHDCPM 202201 

                

Ata da 1ª Audiência Pública da 

Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do 

Consumidor e Proteção à 

Mulher da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

1ª Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 30 

de março de 2022. 

 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e 

dois, às quatorze horas e cinquenta e três minutos, no Plenário da 

Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde do 

Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se à 

primeira Audiência Pública da Comissão de Reparação, Direitos 

Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, referente à primeira Etapa, do 

segundo Período, da décima nona Legislatura, convocada por 

intermédio do Ofício nº 002/2022, subscrita pelo vereador Jhonatas 

Lima Monteiro, em nome da Comissão Permanente de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher da 

Câmara Municipal de Feira de Santana, cujo objetivo é discutir 

Políticas Públicas para as Mulheres em Feira de Santana. Na forma 

regimental, o Presidente desta Audiência Pública, edil Jhonatas 

Lima Monteiro, declarou instalada a presente Audiência e convidou 

as seguintes autoridades para compor a Mesa: vereador Petrônio 
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Oliveira Lima, senhora Isis Kataoka, advogada, vice-presidente da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB/FSA, pós-graduada em 

Direito Público e Mestranda em Ciências Sociais; senhora Marcela 

Prest, representante do Núcleo de Mulheres do PSOL Feira de 

Santana, senhora Maria Conceição Borges, Presidenta do Sindicato 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Feira 

de Santana (SINTRAFS), senhora Geovanna Braitt, Coordenadora 

do Grupo Respeito e União pela Diversidade (GRUD), senhora 

Gerusa Sampaio, Secretária Extraordinária de Política para as 

Mulheres, senhora Gilberte Lucas, Diretora Presidente da Fundação 

Hospitalar de Feira de Santana, senhora Ângela Maria de Oliveira, 

Representante do Conselho Municipal das Mulheres e Maria Clecia 

Vasconcelos, Delegada da Delegacia Especializada em Atendimento 

à Mulher. Dando início a referida audiência pública, o presidente da 

Mesa solicitou registro da presença dos vereadores, Silvio de 

Oliveira Dias e da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e 

fundamentou brevemente como ocorreria a formatação da audiência 

pública e a sua relevância. Neste momento, a senhora Isis Kataoka, 

advogada, assumiu o comando da palavra e discursou sobre a 

história de luta das mulheres, assim como a luta destas por 

valorização no mercado de trabalho. Destacou o ciclo de violência 

doméstica presente na vida de muitas mulheres, mesmo com a 

existência da Lei Maria da Penha. Ressaltou a importância da 

necessidade de ter mais mulheres liderando postos, principalmente 

na política e nos quadros representativos deste país. Informou que 

quando as mulheres ocupam os espaços, muitas vezes o fazem como 

coadjuvantes. Afirmou que o STF (Supremo Tribunal Federal) 
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nomeou uma Ministra pela primeira vez em 2000, e ainda assim 

ainda são poucas as que ocupam cargos, mesmo diante de um 

conjunto expressivo de mulheres nesta área, isso porque existe um 

processo histórico em que os homens ocupam os lugares de poder. 

Destacou a falsa ideia da meritocracia, pois é preciso haver um olhar 

sobre a visão coletiva, pois o fato de uma mulher ter conseguido 

“chegar lá” não pode enquadrar todas as outras. Posteriormente, a 

senhora Marcela Prest saudou a todos e agradeceu o espaço cedido 

pela Comissão, ressaltando a sua importância para tratar sobre o 

assunto. Em sua fala, destacou a necessidade de justiça à ex-

vereadora Mariele Franco, que foi assassinada, e até hoje não se 

obteve resposta. Afirmou que a política de Governo do atual 

Presidente Jair Messias Bolsonaro, apenas reafirma a falta de 

atuação tanto para a população em geral quanto para as mulheres. 

Destacou que este não aplicou nem um terço do orçamento 

destinado ao enfrentamento da violência doméstica. Ressaltou que 

este espaço possibilita o debate sobre políticas públicas no âmbito 

do Município, por isso, foi destinado no PPA (Plano Plurianual) a 

destinação de um valor do orçamento para a disponibilização de 

absorventes para as mulheres que não possuem poder aquisitivo para 

comprar. Discorreu que na pandemia, uma em cada quatro mulheres 

foram vítimas de violência. Afirmou que foi derrubado veto do 

prefeito que impossibilitava a destinação de um valor maior para a 

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Informou que as 

mulheres sofrem constantemente violência obstétrica, além disso, as 

mulheres merecem um atendimento digno, principalmente no 

período da pandemia, quando foi impossibilitada a permanência de 
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acompanhante. Afirmou que não é verdade que existe uma casa de 

parto do Hospital da Mulher. Finalizando seu discurso, afirmou que 

o direito à creche está previsto na Constituição e o Município não 

informa qual a quantidade de vagas da cidade para as crianças. Em 

seguida, a senhora Ângela Maria de Oliveira, representante do 

Conselho Municipal das Mulheres, a qual afirmou que é através da 

luta e da resistência que as mulheres estão aqui, e informou que 

quando as mulheres descobrirem o poder do ser voto realmente se 

fará políticas públicas para as mulheres. Discorreu que se tem feito 

muito, mas ainda falta muitas ações para que as mulheres possam 

estar realmente supridas. Em seguida, a senhora Geovanna Braitt - 

Coordenadora do Grupo Respeito e União pela Diversidade 

(GRUD), afirmou que quando se fala da representação LGBTQIA+ 

a representação ainda é vista como branca, e fica feliz por hoje 

poder falar neste espaço. Destacou que muitas mulheres travestis 

não se encontram à vontade para sair de dia por falta de segurança e 

aceitação social. Questionou onde estão as mulheres negras 

periféricas e indígenas. Ressaltou que como enfermeira, observa que 

as mulheres são assistidas ginecologicamente de forma inadequada, 

pois não há observância da diversidade. Questionou a falta de 

acolhimento da saúde à diversidade. Informou que as travestis 

sofrem com a falta de vestimenta e itens básicos para sobrevivência. 

Afirmou que não é justa que ela discurse por todas as mulheres, pois 

existe uma diversidade muito grande. Solicitou que se pense na 

mulher em sua completude. Agradeceu ao vereador Jhonatas 

Monteiro, que a fez acreditar que é possível uma mudança. Finalizou 

questionando como ficam também as mulheres de axé, as mulheres 
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da zona rural, e questionou como fica a questão da sobrevivência das 

mulheres e da sua empregabilidade. Neste momento, o edil Jhonatas 

Lima Monteiro solicitou registro de presença da senhora Jaqueline 

Alves Fonseca, da senhora Renilda Cruz dos Santos, da senhora 

Mariana Rodrigues, e da senhora Edineide Ribeiro, feirante em 

atuação da permanência da feira. Assim como registrou a ausência 

do vereador Flavio Arruda Morais que está licenciado por motivo de 

saúde. Neste momento, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou o 

registro da presença de alguns alunos do Colégio Nobre.  

Posteriormente, a senhora Gerusa Sampaio, secretária da Secretaria 

Extraordinária de Política para as Mulheres, tratou sobre o desafio 

de assumir a Secretaria a qual preside, pois esta possui um 

orçamento muito restrito, e tratou sobre algumas ações realizadas, 

como por exemplo, o apoio jurídico oferecido, ao qual acrescentou 

que a mulher não passa apenas por advogado, mas por uma série de 

profissionais que oferecem apoio. Informou que Feira de Santana 

possui uma rede estabelecida de apoio às mulheres e recebeu elogios 

pela atuação dos projetos para as mulheres. Ressaltou que as 

mulheres devem avançar e precisam se unir. Informou que realizam 

alguns cursos de capacitação, inclusive curso de defesa pessoal, para 

que as mulheres possam se defender caso seja necessário. Foram 

realizadas também palestras, criação de hortas comunitárias, drive 

thru para buscar absorventes, pois a pobreza menstrual é muito 

difícil. Realizaram também mapeamento de terreiros. Afirmou que 

no mês da mulher, o Shopping Boulevard disponibilizou um stand 

para as artesãs, que venderam mais de seis mil reais durante o 

período de exposição das peças. Acrescentou que existe também um 
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olhar mais atento aos distritos. Informou que é preciso também 

envolver os homens e que não é fácil trazer políticas públicas para 

este segmento, pois é preciso melhorar a autoestima e ressignificar a 

vida destas mulheres. Em seguida, a senhora Gilberte Lucas, 

Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, 

agradeceu o convite para participar desta audiência e afirmou que a 

Fundação faz gestão de um complexo de atendimento infantil. 

Afirmou que hoje, o Hospital da Mulher passou de 18 mil para 45 

mil gestantes atendidas na emergência do Hospital, sendo que boa 

parte são mulheres que vem de outros municípios, as quais muitas 

vezes não realizam um acompanhamento adequado. Discorreu que o 

número de leitos é muito reduzido para atender toda a região, pois 

este é o único Hospital cujas portas estão abertas 24 horas por dia. 

Acrescentou que é preciso melhorar a assistência, mas que eles estão 

fazendo o que é possível. Informou também que eles suspenderam o 

acompanhante das gestantes embasado por Lei Federal e que foi por 

necessidade. Disse que o Hospital da Mulher é um dos poucos da 

Bahia que possui uma equipe de enfermagem obstétrica, e que a 

estrutura atende cerca de 150 gestantes por dia. Afirmou que hoje 

atende gestantes em pré-natal de alto risco, mas existe uma crescente 

demanda para exames, como ultrassom com doppler. Acrescentou 

que não existe ultrassom morfológica na tabela do SUS (Sistema 

Único de Saúde) e que muitos bebês nascem com problemas 

cardíacos, por isso é importante ampliar o atendimento. Tratou sobre 

a importância de ações que evitem futuros atendimentos causados 

por mioma e outras doenças. Destacou a “Casa da Puérpera” que 

abriga mulheres na maioria de outros municípios, para que estas 
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recebam apoio após parto e consigam ficar próximas dos seus filhos, 

também destacou o Projeto “Mãe Canguru”, que também prestam 

assistência ao bebê. Continuando sua fala, tratou sobre a realização 

de atendimentos pediátricos e finalizou afirmou a necessidade do 

aumento dos leitos, pois este é um grande problema desta área. 

Neste momento, o vereador Jhonatas Lima Monteiro concedeu a 

palavra ao edil Petrônio Oliveira Lima, o qual em tribuna 

discursou que as políticas públicas precisam ser feitas com mais 

seriedade, pois durante a pandemia aumentou muito o registro de 

violência doméstica contra a mulher. Afirmou também que a 

sociedade é machista, racista e homofóbica e que isto precisa 

melhorar. Continuando seu discurso, afirmou que o Legislativo 

precisa atuar com mais efetividade nesta questão. Para finalizar seu 

discurso, informou que precisará se retirar, pois tem um 

compromisso para este horário. Em seguida, assumiu a palavra a 

senhora Maria Clecia Vasconcelos, Delegada da Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher, a qual afirmou que a 

presença tão pequena de vereadores da Casa nesta audiência 

demonstra que políticas públicas para as mulheres não é uma 

prioridade. Disse que o combate à pobreza e o investimento em 

educação são elementares para diminuir a incidência da violência 

contra as mulheres. Acrescentou que a palavra de ordem é empatia e 

sororidade. Questionou como está a mulher rural, e que em 

pesquisas suas, detectou que a rede de apoio à mulher não chega à 

zona rural. Destacou o trabalho de algumas palestrantes já 

mencionadas como Gerusa Sampaio e Gilberte Lucas, pois fazem 

muito pelas mulheres. Disse que o fato das mulheres não estarem no 
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lugar de decisão reflete nas políticas públicas para elas. Ressaltou 

que a violência psicológica é mais difícil de ser reconhecida, e 

lembrou de um fato que se enquadrou neste quesito, o qual 

demonstra a falta de alimento e a pobreza na qual muitas vivem e 

também seus filhos. Finalizando seu discurso, parabenizou a 

realização desta audiência, a atuação da senhora Gerusa Sampaio e 

afirmou que acredita em dias melhores, o que acontecerá a custa de 

muita luta, por isso é importante a atuação dos movimentos sociais. 

Neste momento, assumiu a palavra a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, a qual afirmou que ela elaborou 

alguns projetos de lei para as mulheres, os quais foram aprovados 

por unanimidade dos vereadores. Dirigindo-se aos edis presentes, 

afirmou que é importante fiscalizar a aplicação dos Projetos de Lei 

promulgados, pois muitas vezes a impressão que dá é que eles são 

“engavetados”. Destacou que os projetos aprovados por esta Casa 

foram promulgados pelo Legislativo e que o Executivo não apoiou, 

mas que esta Casa sempre que possível concede a palavra às pessoas 

para que estas possam se expressar em Tribuna Livre. Em seguida, o 

edil Silvio de Oliveira Dias saudou a todos e afirmou que sempre 

conviveu com mulheres fortes. Disse que políticas públicas para as 

mulheres nunca são prioridade nesta cidade, pois não há vagas em 

creche suficientes para as crianças, além disso, no sistema de saúde 

o atendimento às mulheres não é totalmente efetivo. Acrescentou 

que o principal pilar da família é a mulher e que é preciso ter um 

olhar cuidadoso para ela. Destacou a atuação do Governo do PT 

nesta questão, que através do programa “Minha Casa, Minha Vida” 

trouxe um olhar mais atento e beneficiou muitas famílias. Neste 
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momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em seguida, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro solicitou registro da presença virtual da 

senhora Dilourdes Santana, Presidente do Núcleo Dugê, e 

posteriormente se dirigiu ao púlpito onde proferiu seu discurso 

destacando que a Comissão de Reparação, Direitos Humanos, 

Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher solicitou informações a 

cerca da situação das mulheres em diversos âmbitos, obtendo 

sucesso em algumas solicitações. Ressaltou que é necessário que as 

secretarias abram espaço ao diálogo. Acrescentou também que o 

Prefeito, Colbert Martins da Silva Filho, vetou parte do orçamento 

destinado à Secretaria Extraordinária de Política para as Mulheres e 

que sem orçamento fica difícil realizar ações a este respeito. Disse 

que a Secretaria da Mulher precisa ser institucionalizada e isto passa 

por um formato. Assim, afirmou que é importante mobilizar as 

mulheres para que atuem nesta questão, de forma que a agenda não 

se encerre em 8 de março, mas que se concretize ações que 

permitam resultados efetivos.  Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o edil Jhonatas Lima Monteiro, o qual 

afirmou que abriria este momento para perguntas.  Desta forma, 

foram realizadas perguntas direcionadas às palestrantes, as quais 

responderam em considerações finais. Desta forma, a senhora 

Gilberte Lucas tratou especificamente sobre cirurgia de laqueadura 

de trompas e posteriormente a sra. Maria Clécia Vasconcelos 

respondeu o questionamento sobre como as políticas públicas podem 

ajudar a DEAM (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) em 

suas ações, a qual afirmou que poderia ser feito através da 
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disponibilização de recursos financeiros e de profissionais 

especializados. Em seguida, a palavra foi concedida, em 

considerações finais, às senhoras Marcela Prest e Gerusa Sampaio. 

Neste momento, o edil Silvio de Oliveira Dias afirmou que 

precisaria se ausentar da sessão. Posteriormente, o edil Jhonatas 

Lima Monteiro agradeceu à Senhora Fatima Fenandes pelo apoio e 

afirmou que é possível uma parceria da Secretaria da Mulher, 

representada pela senhora Gerusa Sampaio, com a Comissão, e que 

conte com a participação ativa dos movimentos femininos. 

Acrescentou também que seja formulada uma agenda de trabalhos 

para que isto seja formalizado. Agradecendo a presença de todos e 

nada mais havendo por tratar, o Presidente da Comissão, edil 

Jhonatas Lima Monteiro, declarou encerrada a presente audiência às 

dezessete horas e trinta e sete minutos. Para constar, eu, Raquel de 

Jesus Lima Barros, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a 

presente Ata, que segue assinada. 

 
 


