CICLO DE DEBATES “MULHERES CONTRA A VIOLÊNCIA: AUTONOMIA,
RECONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO”
5ª Reunião Preparatória – 2/2/2016 – 10 horas – Sala de Reuniões da GPI













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
Guarda Municipal de Contagem
Levante Popular da Juventude
Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCSTMG
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese
União Nacional dos Servidores Públicos – UNSP

Parlamentares
e assessorias







Deputada Marília Campos
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 Projetos Institucionais
Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial

Órgãos e
entidades
presentes

Pauta
Prevista

Transcurso
da reunião /
pontos
importantes
Transcurso

Abertura – Saudação das Deputadas
Apresentação das convidadas e convidados
Definição da programação e das expositoras, baseado no trabalho realizado pela subcomissão eleita
Marcação da próxima reunião
Encerramento







•
•
•
•
•
•
•

Aberta a reunião sob a coordenação da equipe técnica.
Breve apresentação das(os) presentes.
Foi apresentada a redação do objetivo que fala sobre a questão das masculinidades e o referido objetivo foi aprovado.
Passou-se à apresentação da dinâmica e programação proposta pela subcomissão.
Foi aprovada a dinâmica.
Passou-se à discussão dos nomes das(os) expositoras(es) para cada painel.
Registrada a presença da Deputada Marília Campos.

5ª Reunião Preparatória – 2/2/2016 – 10 horas – Sala de Reuniões da GPI
da reunião /
pontos
importantes

•
•
•
•
•
•

Houve discussão sobre a indicação de nomes de expositoras(es) que representam o governo.
Passou-se à indicação de nomes de expositoras(es).
Foram aprovados os nomes de expositoras(es) e colhidas sugestões de representantes da sociedade civil que farão as
intervenções de contextualização.
Houve questionamento sobre a disponibilização de lanche para as(os) participantes do evento. A Deputada sinalizou pela
impossibilidade de fazê-lo tendo em vista a orientação da Casa de conter despesas.
Agendada uma reunião para tratar da mobilização para o evento para o dia 16 de fevereiro, terça-feira.
Encerrada a reunião.

Próxima
reunião

•

Dia 16 de fevereiro, terça-feira, às 10 horas, na Sala de Reuniões da GPI (Rua Rodrigues Caldas, 79, 4° andar,
bairro Santo Agostinho).

Tarefas
combinadas

•

As(os) integrantes da Comissão Organizadora deverão realizar os contatos com as(os) indicadas(os) para
realizarem as intervenções de contextualização convidando-as(os) a participar do evento.

