Propostas
O evento reuniu lideranças femininas dos diferentes partidos políticos de Minas Gerais, com
vistas à elaboração de um relatório/proposta que será encaminhado à Comissão Organizadora
da III Conferência Estadual de Políticas para Mulheres. Dentro dessa perspectiva, várias
opiniões e questionamentos foram levantados, dentre eles:

















Eliana Piola (PSDB) – “O sistema político precisa ser aperfeiçoado como forma de
aproximar o eleitor do candidato, as mulheres devem lutar por uma participação efetiva
nas decisões partidárias e votar em mulheres, as coligações devem acabar, pois tem
prejudicado a transparência dos partidos e sendo usadas como forma de corrupção
política”
Aparecida Moura (PMDB) – “É necessária à realização de mais mobilizações políticas
entre as mulheres”
Neusa Cardoso de Melo (PPS) – “É importante eleger mulheres e elaborar propostas
de formas de como os partidos podem abrir portas para as mulheres”
Jeannette Gonçalves (PR) – “Temos que lutar por reformas nos estatutos dos
partidos”
Maria Izabel Ramos (Bebela) (PCdoB) – “As coligações políticas são fundamentais
como forma de dar espaço a novas lideranças políticas”
Lenita Noman (PSDB) – “Precisamos escolher mulheres capazes de ocupar espaços
políticos e que tenham condições de nos representar”
Silvia Napoleão (Instituto Teotônio Vilela – PSDB) – “É necessário identificarmos
novas lideres capazes de verdadeiramente nos representar e não ser apenas um
instrumento partidário”
Fátima Medeiros (PDT) – “É primordial a educação política nas escolas, desde a
infância”
Flávia Alvim (PV) – “As coligações causam limitações e fazem com que os partidos
percam sua essência”
Beth Campos (PV) – “Defendo um movimento suprapartidário como forma de unimos
forças para alcançarmos uma maior representatividade política”
Leilah Bicalho (PDT) – “Temos que divulgar mais os nossos trabalhos na mídia e criar
células nos nossos bairros, a fim de conscientizar as mulheres de nossa comunidade
sobre sua importância na sociedade”
Maria Vanda dos Santos (PSDB) – “É importante irmos aos aglomerados e trazer as
mulheres das diversas classes sociais para a discussão e para o movimento, pois elas
não são apenas eleitoras, mas mulheres que também pensam e tem suas opiniões”
Carmem Rocha – “Não podemos deixar de participar do fórum virtual, onde podemos
colocar nossas opiniões e sugestões”
Deputada Luzia Ferreira (PPS) – “Precisamos refletir sobre os motivos que tem feito
com que as mulheres não consigam quebrar as barreiras do poder”
Deputada Jô Moraes (PCdoB) – “Temos que buscar apoio ao PL 1210/2007 que prevê:
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Modo de votação
Voto em lista
Regras para as convenções partidárias
Propaganda eleitoral
Financiamento público de campanhas
Participação popular
Alterações na Lei dos Partidos Políticos
Referendo Popular”

