CICLO DE DEBATES “MULHERES CONTRA A VIOLÊNCIA: AUTONOMIA,
RECONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO”
6ª Reunião Preparatória – 16/2/2016 – 10 horas – Sala de Reuniões da GPI



















Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ribeirão das Neves
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM
Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais – 4ª Região
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 Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres 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
Guarda Municipal de Contagem
Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST/MG
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Rede Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese
Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres
União Brasileira de Mulheres – UBM
União Nacional dos Servidores Públicos – UNSP/Sindicato Nacional

Parlamentares
e assessorias









Deputada Geisa Teixeira
Assessoria da Deputada Geisa Teixeira
Assessoria da Deputada Marília Campos
Assessoria do Deputado Doutor Jean Freire
Assessoria do Deputado Rogério Correia
Assessoria da Deputada Federal Jô Moraes
Assessoria da Vereadora Elaine Matozinhos

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
Breve apresentação: nome e instituição que representa
Discussão sobre as estratégias de mobilização
Aplicação de questionário de avaliação
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Aberta a reunião sob a coordenação da equipe técnica.
Breve apresentação das(os) presentes.
A Gerência de Relações Públicas da ALMG falou sobre o plano de comunicação do evento, que contará com cobertura da
TV e rádio da Assembleia (programas e entrevistas com algumas palestrantes) e divulgação para cobertura das TVs e
rádios locais, um kit virtual com informações para as lideranças, confecção de um panfleto com o mapa da violência e com
uma lista com telefones de instituições de suporte a ser entregue aos participantes no dia do ciclo, criação de hashtags,
posts no facebook, twitter, imagens e vídeos compartilháveis.
Foi informado que, devido ao feriado de carnaval, não houve tempo hábil para que os convites impressos ficassem prontos
para entrega. Foi disponibilizado um exemplar do convite para conhecimento de todos.
A assessoria da deputada Marília Campos informou a impossibilidade de fornecimento de alimentação, sendo possível
talvez um lanche pela manhã e à tarde.
Ressaltou-se a importância do engajamento de todas na mobilização, principalmente nas redes sociais.
Registrada a presença da deputada Geisa Teixeira.
Passou-se a palavra aos presentes.
Questionou-se a falta de algumas instituições e dos mandatos da deputada Federal Jô Moraes e da Vereadora Elaine
Matozinhos na lista de entidades parceiras do evento.
A Gerência-geral de Projetos Institucionais explicou que a presença ou não de uma entidade na lista de parceiros do
evento depende exclusivamente do preenchimento da ficha de cadastro das instituições e assinatura nas listas de
presença. Assim, aquelas que representam mais de uma entidade devem preencher uma ficha para cada instituição e
assinar a lista de presença quantas vezes forem as instituições representadas.
Questionou-se a falta dos nomes das deputadas estaduais ou da Comissão Extraordinária das Mulheres no convite.
Explicou-se também que é acordado na Casa que os convites dos eventos institucionais são feitos em nome do presidente
da Assembleia Legislativa.
Explicou-se que não há tempo hábil para alterações no convite impresso, que já está na gráfica para impressão, mas que
seria possível atualizar a lista de parceiros na página do evento no portal da ALMG, no convite eletrônico, no banner que
fica exposto na entrada do plenário no dia do evento.
Sugeriu-se a confecção de um encarte com essas alterações para ser disponibilizado junto com o convite impresso
A equipe técnica levará à diretoria da Casa os questionamentos e as demandas levantadas e posicionará a Comissão
Organizadora oportunamente.
Foram sugeridas algumas alternativas de hashtags, mas não houve consenso.
Questionou-se sobre a definição das apresentações culturais, que estejam conectadas ao tema do ciclo de debates e que
sejam informadas à Gerência de Relações Públicas com pelo menos uma semana de antecedência para providências
técnicas, mas não houve nenhuma definição.
Passou-se às intervenções de contextualização, com mais algumas sugestões e repasse de contatos.
Foi informado que aquelas que solicitaram convites impressos, os receberão na sede da instituição e que o convite
eletrônico será enviado para todas.
Agendada uma reunião para os últimos acertos para o dia 23 de fevereiro, terça-feira às 10 horas.
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Próxima
reunião
Tarefas
combinadas

•

Encerrada a reunião.

•

Dia 23 de fevereiro, terça-feira, às 10 horas, na Sala de Reuniões da GPI (Rua Rodrigues Caldas, 79, 4° andar,
bairro Santo Agostinho).

•

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.
As(os) integrantes da Comissão Organizadora deverão disponibilizar as informações faltantes para as
intervenções de contextualização, conforme indicado no corpo do e-mail.

•

