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Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM
Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos do Estado de Minas Gerais – CPEMG
Conselho Estadual da Mulher – CEM
Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres – Copom
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
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese
Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres – Sedese
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil – Sind-Pol
União Brasileira de Mulheres – UBM

Parlamentares
e assessorias







Deputada Marília Campos
Deputada Rosângela Reis
Assessoria da Deputada Marília Campos
Assessoria da Deputada Rosângela Reis
Assessoria da Deputada Geisa Teixeira

Assessoria
ALMG







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






Abertura - Saudação das Deputadas
Breve apresentação: nome e instituição que representa
Apresentação da proposta do evento
Construção coletiva com as entidades parceiras: temas, abordagens, estrutura dos painéis, escolha das expositoras,
público-alvo e mobilização
Abertura da palavra para os convidados apresentarem suas expectativas para o evento
Marcação da próxima reunião preparatória
Encerramento

Órgãos e
entidades
presentes

Pauta
Prevista





•

Transcurso

Aberta a reunião sob a coordenação da deputada Rosângela Reis, que relembrou as atividades que compuseram a
agenda de 2015 e que ressaltou a importância de uma pauta positiva para 2016, sobretudo por se tratar de um ano
eleitoral, oportunidade para estimular a efetiva participação das mulheres nos espaços de poder. Entre as medidas que ela
considera prioritárias está a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, em tramitação na ALMG, que prevê a
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participação de uma mulher na Mesa Diretora da ALMG.
A deputada Rosângela Reis justificou a necessidade de se retirar da reunião devido a outro compromisso previamente
agendado e passou a coordenação para a deputada Marília Campos, que iniciou sua fala dizendo-se satisfeita com as
atividades realizadas em 2015, embora ainda sejam necessários muitos avanços. A deputada mencionou sua preocupação
com a questão da violência sobre a mulher e propôs que este seja o foco das atividades de 2016.
Breve apresentação das(os) presentes.
A deputada sugeriu que todas(os) as(os) participantes falassem sobre suas expectativas. Foram levantadas as seguintes
questões:
- sugeriu-se que as discussões não fiquem restritas à violência doméstica, mas que sejam amplas, abordando todas as
formas de violência contra a mulher, inclusive aquela decorrente da exclusão da participação nos espaços de poder;
- necessidade de se falar sobre a violência contra as mulheres jovens, negras, no campo, quilombolas, idosas, lésbicas;
- necessidade de se abordar a prevenção, não somente o enfrentamento;
- parceria entre organismos governamentais, ALMG, Secretarias de Estado (sobretudo Secretarias de Estado de Educação
e de Segurança Pública) e movimentos sociais;
- necessidade de ações coletivas entre as deputadas e os deputados, e não somente ações isoladas;
- necessidade de se dar maior visibilidade aos programas de prevenção e de proteção existentes, sua transversalidade e
articulação em rede;
- necessidade de educação da sociedade sobre os direitos das mulheres;
- relevância da discussão do tema da violência considerando a comemoração de 10 anos da Lei Maria da Penha em 2016;
- humanização no atendimento às mulheres;
- necessidade de empoderamento da mulher;
- assédio sexual e assédio moral como violência contra as mulheres no trabalho;
- realização de atividades específicas por segmento, de modo a mobilizar cada público de acordo com seu nível de
conhecimento e envolvimento com as políticas de prevenção à violência e de proteção da mulher;
- realidade das servidoras públicas.
Ficou acertado que, para as próximas reuniões, serão convidadas entidades que representam os seguintes segmentos:
jovens, negros, trabalhadores do campo, quilombolas, idosos e LGBT.
Ficou acertado ainda que será agendada uma reunião com o Presidente da ALMG para pedir a agilização na tramitação da
PEC n° 16.
Definiu-se que as discussões serão focadas nas seguintes questões: prevenção e políticas de proteção; participação nos
espaços de poder; e análise do mapa de violência contra a mulher.
A Deputada Marília Campos propôs que o evento aconteça nos dias 3 e 4 de março, sendo o primeiro dia dedicado à
abertura do evento, por volta das 18 ou 19 horas, e o segundo destinado à realização de painéis e debates por segmento.
A representante da Gerência de Relações Públicas sugeriu que as(os) participantes pensem em uma forma de trabalhar o
tema da violência contra a mulher sem que se perca toda a publicidade do “Mais Mulheres na Política”.
A representante da Defensoria Pública informou que já está planejado um evento nos dias 4 e 5 de março sobre a criação
de ouvidorias no âmbito das Defensorias.
Diante disso, optou-se pela definição da data do evento na próxima reunião.
Agendada a próxima reunião para quarta-feira, 9 de dezembro, às 9 horas.
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Encerrada a reunião.
Dia 9 de dezembro, quarta-feira, às 9 horas, na sala de reuniões da GPI (Rua Rodrigues Caldas, 79, 4º andar, bairro
Santo Agostinho).

