CICLO DE DEBATES EM COMEMORAÇÃO PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
3ª Reunião Preparatória – 15/12/2015 – 9 horas – Sala de Reuniões da GPI
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Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso – Cepi
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Secretaria de Estado de Saúde
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Gerência-Geral de Consultoria Temática
Gerência-Geral de Projetos Institucionais
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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
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Aberta a reunião sob a coordenação da assessoria da Deputada Marília Campos.
Breve apresentação das(os) presentes.
A equipe técnica apresentou uma proposta de objetivos.
Sugeriu-se a inclusão de algo relativo aos agressores nos objetivos do evento, já que está prevista a realização de uma
mesa temática focada nessa questão.
A equipe técnica apresentou a proposta de programação.
Sugeriu-se diferenciar, na mesa temática, prostitutas e profissionais do sexo.
Sugeriu-se incluir uma discussão sobre violência obstétrica.
Sugeriu-se realizar eventos preparatórios para abarcar temáticas que, por falta de tempo suficiente, não serão discutidas
no evento principal.
A equipe técnica informou que a ALMG conta com uma Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de
caráter permanente, e com uma Comissão Extraordinária do Idoso. Sendo assim, uma possibilidade para desafogar a
programação seria a extinção das mesas que tratariam da violência contra as mulheres idosas e contra as mulheres com
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deficiência e transferir essas discussões para audiências públicas conjuntas entre a Comissão Extraordinária das Mulheres
e as referidas comissões. No entanto, as(os) integrantes da Comissão Organizadora entenderam que é importante manter
essas mesas em razão da maior visibilidade do evento em relação a uma audiência pública.
O tema violência obstétrica não foi incluído na programação do evento e será discutido em audiência pública.
Foi levantada a preocupação de que a segmentação das temáticas em função dos diversos perfis das vítimas não alcance
o problema em sua essência, isto é, as causas da violência, decorrentes de uma cultura patriarcal e machista.
Sugeriu-se a transformação das diversas mesas da manhã e da tarde em apenas um grande painel por turno, reunindo
uma exposição geral sobre a violência contra a mulher e falas mais curtas sobre as especificidades das vítimas. Nesse
formato, seriam mantidas as intervenções prévias feitas pelo público e restaria maior tempo para os debates.
Foi aprovada a estrutura do evento com três painéis: um pela manhã (com diversas temáticas) e dois na parte da tarde
(um com diversas temáticas e outro focado na questão da intervenção com os agressores).
Para as apresentações culturais, foram sugeridos os seguintes grupos: Meninas de Sinhá, As Chicas da Silva, Crepúsculo
e Charanga, sendo que dois desses grupos poderiam fazer o cortejo até o Plenário na abertura dos trabalhos de cada dia
de evento.
Para melhor distribuir os tempos de exposições e debates, será feito um esforço para transferir uma das temáticas da
tarde para a parte da manhã.
Foram apresentadas algumas sugestões de expositoras(es).
Foram apresentadas algumas propostas de nomes para o evento. A Comissão Organizadora mostrou-se mais favorável ao
nome “Autonomia, reconhecimento e participação: mulheres contra a violência”, que será levado à apreciação das
deputadas.
A data da próxima reunião será definida e comunicada oportunamente.
Encerrada a reunião.

•

A data será definida oportunamente.

•

Enviar para o e-mail gpi@almg.gov.br sugestões de expositoras(es) e de atividades culturais, colocando como
assunto da mensagem “Dia Internacional da Mulher”.
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