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Associação das Prostitutas de Minas Gerais – Aspromig
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 Municipal de Políticas para Mulheres de Nova Lima
Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência – Nudem
Federação das Mulheres Mineiras “Bárbara Heliodora” – FMM
Fórum de Mulheres do Mercosul – Capítulo Brasil
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
União Nacional dos Servidores Públicos – UNSP/Sindicato Nacional
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Deputada Marília Campos
Deputada Geisa Teixeira
Assessoria da Deputada Marília Campos
Assessoria da Deputada Geisa Teixeira
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
Breve apresentação: nome e instituição que representa
Repasse sobre a programação
Definições sobre as atividades culturais
Discussão sobre as estratégias de mobilização
Outras questões
Encerramento
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Aberta a reunião sob a coordenação da deputada Marília Campos.
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Breve apresentação das(os) presentes.
Apresentação, pela equipe técnica, da programação para os dias do evento com as confirmações e pendências.
A deputada Marília Campos solicitou que para a abertura do evento sejam priorizadas as deputadas federais mineiras.
Confirmou-se a impossibilidade da presença da deputada Jô Moraes e, em seu lugar, foi sugerido o nome da deputada
Margarida Salomão. Caso a presença da deputada não seja possível, sugeriu-se que a abertura seja realizada pelas
deputadas estaduais da Comissão Extraordinária das Mulheres.
As intervenções de contextualização do tema “violência e as questões de gênero nas escolas” serão realizadas apenas
pelos dois participantes que já confirmaram presença.
Sugeriu-se, caso a Secretária de Educação Macaé Evaristo não possa comparecer na exposição sobre “violência e as
questões de gênero nas escolas”, convidar a Analise.
No tema “violência contra as lésbicas e transexuais – LBT” foi sugerido convidar Eliane Dias para substituir Elizete dos
Santos.
A deputada Marília Campos solicitou que se faça contato com Evanézio para verificar as sugestões de nomes para
intervenções de contextualização no tema “violência contra as mulheres idosas”.
Solicitou-se que verifique com a Kátia Ferraz se ela pode sugerir nomes para as intervenções do tema “violência contra as
mulheres com deficiência”. As informações deverão ser repassadas para a GPI.
Solicitou-se que sejam enviados para a equipe técnica nomes e contato para as intervenções de contextualização no
painel “Intervenção com homens autores de violência”.
Foram sugeridos nomes para as atividades culturais. A deputada Marília Campos ressaltou que devem ser pessoas que
trabalham com o tema e, principalmente, ser mulheres.
Sugeriu-se o nome da Dóris para cantar antes do painel “Mapa da Violência 2015 – Homicídio de Mulheres no Brasil”.
Combinou-se que a comissão organizadora trará cruzes de madeira e vestidos coloridos para colocar do lado de fora da
ALMG, representando o feminicídio. Ermelinda ficou responsável pela organização.
Sugeriu-se que a abertura seja realizada pelas Meninas de Sinhá.
Sugeriu-se que a apresentação cultural do dia 3/3 às 13h30 seja realizada pela Nívea Sabino, com poemas.
Registrou-se a presença da deputada Geisa Teixeira, que saudou as(os) participantes.
Questionou-se a posição na abertura do evento acerca da não aprovação da PEC 16 e do fato da Comissão Extraordinária
das Mulheres ainda não ter se tornado uma comissão permanente. A deputada Marília Campos disse que irá questionar
esses assuntos na reunião do Bloco.
A Gerência de Comunicação e Mídias Digitais apresentou novamente as hashtags para a divulgação e mobilização para o
evento. A #NãoSeCale será utilizada para promover engajamento. Em conjunto com ela podem ser utilizadas outras
hashtags como #MulheresContraAViolência e #ViolênciaNãoTemPerdão.
A deputada Geisa Teixeira sugeriu o uso, em conjunto com a #NãoSeCale, da #MaisDenúnciaMenosViolência.
Questionou-se que as mulheres estão denunciando, mas não estão tendo aparato estatal para conseguirem se proteger.
A deputada Geisa Teixeira enfatizou a necessidade de se criar uma rede protetiva estruturada e eficiente para as mulheres
vítimas de violência.
Argumentou-se que a #NãoSeCale não reflete somente a denúncia formal, mas também a não deixar o assunto sair da
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agenda.
Ponderou-se que a #ViolênciaNãoTemPerdão deve ser utilizada com cautela, visto que ela pode ter outros sentidos além
do proposto, como por exemplo de que os homens que cometem atos de violência contra a mulher não tem recuperação.
A deputada Geisa Teixeira argumentou que o mais importante é conseguir mudar a cultura da violência existente em nosso
país. Por isso é necessário mais mulheres na política para debater e enfrentar esse problema. Enfatizou, também, a
importância de que os homens abracem essa causa para conseguirmos efetivamente alcançar a mudança desejada.
A deputada Marília Campos sugeriu que se aprovem apenas as hashtags que unificam: como o #NãoSeCale e o
#MulheresContraAViolência. Sugeriu utilizar novamente a #MaisMulheresNaPolítica.
Decidiu-se que a #ViolênciaNãoTemPerdão não deve ser utilizado institucionalmente pela ALMG, mas pode ser utilizado
de forma particular pelas participantes que assim desejarem.
Aprovou-se que, durante o evento, serão instalados postos de coleta para o recolhimento de donativos para a campanha
do Ministério Público de doação de produtos de higiene pessoal e absorventes para as detentas.
Uma integrante da comissão organizadora relatou não conseguir realizar sua inscrição devido a uma impossibilidade
técnica encontrada por ela no momento de digitar seu CEP no formulário.
Informou-se que o convite impresso do evento foi enviado para todos aqueles que o solicitaram, assim como o convite
eletrônico, que foi enviado para toda a comissão organizadora.
Reforçou-se a necessidade de que todos participem do esforço de mobilização para o evento.
Encerrada a reunião.

