CICLO DE DEBATES EM COMEMORAÇÃO PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
2ª Reunião Preparatória – 9/12/2015 – 9 horas – Sala de Reuniões da GPI















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 – Cepi
Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres de Nova Lima
Defensoria Pública de Minas Gerais – Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência – NUDEM
Escola Municipal Oswaldo Cruz
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – Departamento de Orientação e Proteção à Família
Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese
Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres – Sedese
União Brasileira de Mulheres – UBM
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e assessorias











Deputada Marília Campos
Deputada Geisa Teixeira
Deputada Celise Laviola
Assessoria da Deputada Cristina Corrêa
Assessoria da Deputada Geisa Teixeira
Assessoria da Deputada Marília Campos
Assessoria da Deputada Rosângela Reis
Assessoria do Deputado Rogério Correia
Assessoria da Vereadora Elaine Matozinhos

Assessoria
ALMG





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

Órgãos e
entidades
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da reunião /
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Abertura - Saudação das Deputadas
Breve apresentação: nome e instituição que representa
Definição de objetivos e temas para o Ciclo de Debates
Marcação da próxima reunião
Encerramento







•
•

Aberta a reunião sob a coordenação da assessoria da Deputada Marília Campos, que justificou sua ausência devido a um
mal estar e, naquele momento, encontrava-se em consulta médica.
Foram retomados alguns pontos da última reunião.
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A assessoria da Deputada informou que já foi acertado com o Presidente da ALMG o seguinte calendário: abertura do
evento na noite do dia 2 de março e sequência do evento durante todo o dia 3 de março.
Registrada a presença da Deputada Marília Campos.
A representante da Gerência de Relações Públicas explicou o papel do setor na identificação de pontos que devem
constar e também pontos a serem evitados na identidade visual do evento e na divulgação do evento. Para tanto, foi
aplicada uma pesquisa junto aos participantes.
Breve apresentação das(os) presentes.
Passada a coordenação à Deputada Marília Campos.
A Deputada Marília Campos fez uma contextualização sobre a organização do evento em 2015 e manifestou suas
expectativas em relação ao evento de 2016.
Inicialmente, foi apresentada a ideia de que, no dia 3 de março, na parte da manhã, fossem realizadas mesas temáticas,
que aconteceriam em diferentes espaços, e, posteriormente, na parte da tarde, uma exposição sobre prevenção à
violência contra a mulher e uma análise do mapa da violência, no Plenário, reunindo todo o público do evento.
No entanto, após sugestão recebida e apoiada por outras(os) participantes, entendeu-se que essa divisão em mesas
isoladas acabaria por segmentar o conhecimento. Definiu-se então que não haverá distribuição do público em diferentes
mesas, mas sim exposições breves sobre cada um dos temas, seguidas de debates, de modo que o público tenha a
oportunidade de acompanhar todas as exposições e os debates.
Foram definidas as seguintes mesas de exposições e debates: violência contra negras e quilombolas, violência contra
LGBT, violência contra mulheres jovens, violência contra mulheres idosas, violência contra mulheres do campo, violência
contra mulheres com deficiência, violência contra prostitutas e profissionais do sexo, violência contra mulheres presas ou
familiares de presos, intervenções com homens autores de violência, e gênero nas escolas.
Foi solicitado que a Consultoria Temática da ALMG produza um caderno sobre o mapa da violência.
Registradas as presenças das Deputadas Geisa Teixeira e Celise Laviola.
Foi sugerida a inclusão do Projeto Dialogar, da Polícia Civil, como exemplo de experiência exitosa de intervenção com
homens autores de violência.
Sugeriu-se solicitar aos expositores que enviem materiais de referência antes da data do evento, de modo que a ALMG
possa reproduzir esse material em cartilhas a serem distribuídas no evento.
Sugeriu-se que, ao longo do mês de fevereiro, sejam feitos debates temáticos, de modo a antecipar as discussões e
mobilizar o público antes do evento maior.
Sugeriu-se ainda que sejam disponibilizados ônibus para as mulheres do campo e quilombolas e também almoço para
todas as participantes no dia 3 de março.
Sugeriu-se a inclusão, no tema intervenções com homens autores de violência, da questão das tornozeleiras, que nem
sempre funcionam e, assim, colocam as mulheres em risco.
Foi levantada a preocupação de que surjam medidas efetivas a partir do evento, sobretudo porque muitas vidas ainda
estão sendo perdidas devido à morosidade e burocracia dos procedimentos de proteção à mulher.
A Deputada Marília sugeriu que o evento se destine a levantar pontos de atenção que poderão ser discutidos mais
profundamente na Comissão da Mulher e receber os encaminhamentos necessários.
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Considerando-se a impossibilidade de se levar as discussões para o interior, sugeriu-se a transmissão do evento e a
disponibilização de todo o conteúdo por meio da plataforma de ensino a distância da Universidade Aberta e Integrada de
Minas Gerais – Uaitec.
A Deputada Marília Campos propôs que seja realizada, ainda este ano, uma reunião com entidades que não estão
participando da Comissão Organizadora, como forma de mobilizá-las e trazê-las para a organização e para a participação
no evento.
Agendada a próxima reunião para terça-feira, 15 de dezembro, às 9 horas.
Encerrada a reunião.
Ficou acertado que as entidades enviarão sugestão de nome e contato de expositores para cada uma das temáticas do
evento.

Próxima
reunião

Dia 15 de dezembro, terça-feira, às 9 horas, na sala de reuniões da GPI (Rua Rodrigues Caldas, 79, 4º andar, bairro
Santo Agostinho).

Tarefas
combinadas

Enviar para o e-mail gpi@almg.gov.br sugestões de expositores e debatedores para as mesas temáticas, colocando como
assunto da mensagem “Dia Internacional da Mulher 2016”.

