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Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM
Conselho Regional de Psicologia
Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais
Coordenação Nacional de Entidades Negras – CONEN
Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso – Cepid
Defensoria Pública de Minas Gerais – Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência – NUDEM
Federação das Mulheres Mineiras Bárbara Heliodora – FMM
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg
Fórum de Mulheres do Mercosul – Capítulo Brasil
Polícia Civil de Minas Gerais – Departamento de Orientação e Proteção à Família
Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Parlamentares
e assessorias








Deputada Marília Campos
Deputada Rosângela Reis
Assessoria da Deputada Geisa Teixeira
Assessoria da Deputada Marília Campos
Assessoria da Deputada Rosângela Reis
Assessoria do Deputado Rogério Correia

Assessoria
ALMG






Gerência-Geral de Consultoria Temática
Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação
Gerência-Geral de Projetos Institucionais
Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial

Órgãos e
entidades
presentes

Pauta
Prevista

Abertura – Saudação das Deputadas
Apresentação das convidadas e convidados
Definição da programação e das expositoras
Marcação da próxima reunião
Encerramento







•
•

•
Transcurso
da reunião /

Aberta a reunião sob a coordenação das Deputadas Rosângela Reis e Marília Campos.
Breve apresentação das(os) presentes.
Encaminhou-se uma proposta de alteração no nome sugerido para o evento, passando de “Autonomia, reconhecimento e
participação: mulheres contra a violência” para “Mulheres contra a violência: autonomia, reconhecimento e participação”,
de modo que o nome propriamente (Mulheres contra a violência) seja mais direto e objetivo, podendo ser utilizado em
campanhas como a realizada no último ano (#MaisMulheresNaPolítica).
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pontos
importantes

•
•
•

•
•

•
Transcurso
da reunião /
pontos
importantes

•

•
•
•

A proposta de alteração do nome foi aprovada.
Passou-se à apresentação da minuta de programação, elaborada de acordo com as sugestões colhidas nas reuniões
anteriores, e à inscrição das(os) participantes que gostariam de propor alguma alteração.
Passou-se, então, à apresentação das sugestões de alterações na programação.
Diante da necessidade de as Deputadas se retirarem da reunião devido a outros compromissos, a coordenação da reunião
foi passada à equipe técnica.
Recebidas e votadas todas as sugestões, foi aprovada a programação do evento.
Foi sugerida a realização de uma audiência pública para discutir a questão da competência híbrida (varas judiciais que
concentram todas as medidas judiciais decorrentes da violência contra a mulher, tais como medidas protetivas, questões
cíveis, de direito de família, questões criminais etc). A proposta será encaminhada pela consultoria da Casa à Comissão
Extraordinária das Mulheres.
Foi sugerida a criação de uma subcomissão, composta por algumas integrantes da Comissão Organizadora e pela equipe
técnica da ALMG, para tentar elaborar uma alternativa para a dinâmica do evento, de modo a torná-lo mais objetivo,
participativo e menos cansativo. Essa subcomissão deverá reunir-se ainda esta semana para que traga sua proposta para
deliberação na próxima reunião da Comissão Organizadora.
A ideia da subcomissão foi aprovada e cinco integrantes da Comissão Organizadora se dispuseram a participar.
Agendada a próxima reunião para terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 10 horas.
Encerrada a reunião.

Próxima
reunião

•

Dia 2 de fevereiro, terça-feira, às 10 horas, na Sala de Reuniões da GPI (Rua Rodrigues Caldas, 79, 4° andar, bairro
Santo Agostinho).

Tarefas
combinadas

•

A subcomissão se reunirá nos próximos dias e apresentará na reunião do dia 2 de fevereiro sua proposta de
alteração da dinâmica do evento.

