
Ata da 2ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Estadual da Mulher 

 

Às quatorze horas do dia sete de abril de dois mil e dezessete, nas 

dependências da Casa dos Direitos Humanos- C.D.H, situada à 

Av.Amazonas,558,quarto andar, bairro Centro, Belo Horizonte, foi realizada a 

segunda Sessão Plenária Ordinária do Conselho Estadual da Mulher- CEM, 

gestão 2016-2018, para a qual foram convocadas e compareceram as 

Conselheiras Titulares: Maria Elisa de Andrade Vasconcelos(SEC);Ana Paula 

Mendes Carvalho(SES);Cristiane Kelly Carmo(SETUR); Franciane de Souza 

Bahia(ASPROMIVE);Gisella Pereira Lima( I.P.R);Carmélia Maria Viana da 

Rocha(M.P.M); Cássia Regina Canela Vieira( Rede Feminista de 

Saúde);Daniela Auad (Notório Saber); Therezinha Lúcia de Avelar(C.T.B). 

Comparecem as Conselheiras Suplentes: Gabriella Nair Figueiredo Noronha 

Pinto(SEPLAG); Adriana Diniz Rocha(SETUR);Denise Maria Gattas 

Hallak(SEESP); Magda Maria Melo de Seixas Salgado(M.P.M).Como 

convidadas compareceram Andrea S. Luiz(SPM/MG); Eleciana 

Tavares(Conselho Estadual de Saúde);Anais Poncelet(SPM/MG); Alexandre 

Vertelo( SPGF/SEDPAC); Daniel Perini(Participação Social/SEDPAC). 

Justificaram a ausência: Larissa Borges Amorim- Presidenta do CEM/SPM/MG;  

Isabel Lisboa- Bell(SPM/MG). Carmélia Viana Rocha, Vice- Presidenta do 

CEM, inicia a reunião com votos de boas –vindas a todas e convidando Daniel 

Perini, Superintendente de Participação Digital da SEDPAC para apresentar a 

plataforma Participa .MG. Daniel cumprimenta a todas e pergunta se no CEM 

tem Conselheira do interior, uma vez que essa ferramenta é um facilitador na 

construção de políticas públicas para quem está nos municípios mineiros, na 

ponta. Essa plataforma possibilita a criação de grupos ou comunidades 

transversais  que garantem a multiplicidade de atores para um debate profundo 

e qualificado. É um espaço digital dessa dimensão e ajuda  a manter os atores 

sociais mobilizados para acompanhar e propor projetos de grande impacto na 

sociedade. O Participa .MG, foi criado para fortalecer os espaços de 

participação social, debates articulados em Rede. Será incluído na plataforma 

todo público de Conselhos de Direitos. Hoje aqui nessa reunião será escolhida 

representantes do Fórum InterConselhos e isso vai viabilizar a discussão de 

diferentes temas e de diferentes pessoas que vão debater problemas e 

soluções em comum. A finalidade dessa plataforma é de interação voltada para 

políticas públicas. O Participa.MG chega como forma de fortalecer a 

democracia no Estado de Minas, sendo uma ferramenta de participação social 

como exemplo as Conferências; Fóruns Regionais de Governo, Comitês e 

Coletivos pautados pelo aprofundamento das relações democráticas. É por 

meio desse aperfeiçoamento na sua comunicação que o governo de Minas 

busca maior transversalidade para as ações governamentais, descentralizar as 

decisões das políticas públicas e empoderar a sociedade civil. Essa plataforma 



é importante porque irá reduzir os custos de deslocamentos para participação 

em outros municípios, diminuindo o tempo despendido em reuniões presenciais 

e diárias , além de deixar informações disponíveis a serem socializadas por 24 

horas e acessíveis em qualquer local. A vice- presidenta do CEM, , Carmélia 

Viana , agradece a participação de Daniel Perini e convida Eleciana da 

secretaria executiva do Conselho Estadual da Saúde-CES para divulgar a 

1ªConferência Estadual da Saúde da Mulher e reforça um convite a todas a 

participar das Conferências Municipais nas etapas preparatórias e plenárias 

dos movimentos populares e sociais a partir de 20/02/17 a 03/06/17, sendo que 

a Conferência Nacional será realizada dos dias 1º a 04 de agosto em Brasília. 

A proposta da Conferência da Saúde se pauta nos desafios para a 

integralidade  com equidade tendo como objetivo ampliar a mobilização e o 

engajamento de mulheres, parceiras e com a agenda de resistência, lutas 

contra qualquer retrocesso na cultura e na política pela igualdade de gênero. 

Essa Conferência terá um papel importante na luta contra o congelamento de 

recursos públicos por vinte anos e contra a mercantilização/ privatização do 

SUS que ferem a constituição e a democracia, criando um cenário de ruptura 

institucional da agenda de construção solidária do acesso das mulheres à 

saúde integral equânime, como direito de cidadania. Podemos acreditar que a 

luta das mulheres contra a discriminação, a violência e o preconceito ganha 

visibilidade na sociedade como resultado de mobilização, estudos que 

produzem evidências científicas e participação efetiva das mulheres nos 

sindicatos, entidades, universidades, parlamentares, atos públicos, nas 

marchas de rua. Conclamamos todas a participar da 1ª Conferência de 

Políticas para as Mulheres a fim de evidenciar e fortalecer a nossa luta por 

Direitos e dignidade de vida. Dando prosseguimento a pauta Carmélia Viana 

convida Alexandre Vertelo- Superintendência de Planejamento e Gestão 

Financeira – SPGF/ SEDPAC para sua explanação sobre Diárias e 

Adiantamento. Alexandre agradece o convite do CEM para a sua participação e 

diz que este é um assunto recorrente e individual, caso a caso e que agora a 

SEDPAC tem um novo decreto de diárias. A SPGF é uma área meio para dar 

suporte aos Conselhos. Alexandre Vertelo solicita à Juliana para esclarecer 

sobre o novo Decreto publicado em 14/09/16 que abrange o sistema de 

concessão de diária áereo e terrestre, esse sistema foi cedido pelo governo 

federal. Os procedimentos e formulários estão sendo adequados às 

necessidades vigentes. Juliana Chiari explica sobre a contagem da diária que 

destaca a data de partida e a data final da viagem. É necessário que todas as 

informações sejam relatadas com clareza para que a planilha seja montada 

com precisão de datas e horários para que a conselheira que vem do interior 

receba o recurso financeiro da sua diária segundo os critérios de prestação de 

contas dos gastos. Essa planilha é enviada ao departamento financeiro da 

SEDPAC, o relatório de comparecimento tem que constar junto à planilha. 

Juliana Chiari responde pela Diretoria de Conselhos e Órgãos Colegiados, 

sendo responsável pelo envio dos dados das conselheiras ao financeiro que 



faz o controle das diárias.  As Conselheiras fizeram alguns questionamentos 

sobre  recursos e diárias  de viagem  que foram devidamente respondidos com 

muita propriedade por Alexandre Vertelo- SPGF/SEDPAC que fez uma 

brilhante  apresentação sobre” Diárias  e Viagens”. Dando continuidade  aos 

esclarecimentos sobre diárias , Juliana Chiari acrescenta que caso a 

Conselheira não compareça a  reunião plenária ela deve  justificar digitalizando 

e enviando e caso a diária seja paga o valor deverá ser devolvido e é 

importante guardar todos os recibos para prestação de contas das despesas, 

incluindo gasto com táxi. Juliana destaca o Fórum Inter Conselhos que  é uma 

proposta do Secretário Nilmário Miranda , sendo uma estância de participação 

social e começou na informalidade e agora se tornou uma instância legítima na 

última reforma administrativa , é coordenada pela SEDPAC e consta no site 

“Conselhos de Direitos” e o CEM está inserido também. O Fórum é uma 

ferramenta de fortalecimento para os Conselhos pela interlocução nos 

encontros mensais e os grupos de trabalho – GT, para formular propostas para 

serem discutidas no Fórum. As indicações do CEM são as Conselheiras;  Maria 

Beatriz de Oliveira representando o Graal pela sociedade civil e Mara Matos 

Cardoso representando a SEC pelo Poder Público. Christina Diniz- CEM 

apresenta Andrea Lima da SPM/MG que justificou a ausência de Larissa 

Borges Amorim Presidenta do CEM que após agenda na UFMG, sentiu-se mal 

ao se deslocar para nossa reunião. Andréa diz do planejamento estratégico da 

SPM/MG e do relatório que Larissa vai apresentar na próxima plenária. Foi 

distribuído material informativo sobre violência contra a mulher e dito da 

parceria que a SPM tem com a Fundação João Pinheiro,  muito produtiva. 

Finalizando Andrea coloca à disposição de todas  o “Espaço Mulher” na Cidade 

Administrativa para reuniões, roda de conversa. A Conselheira Daniela Auad é 

convidada para apresentar a relatoria das Comissões Temáticas a serem 

criadas, fazendo uma ressalva sobre a Comissão do Regimento Interno 

destacando que apenas compareceram a esta reunião as representantes da 

sociedade civil. O poder público não estava presente, sendo lamentável a 

ausência de suas representantes. Daniela afirma que a justificativa de faltas  

seja nas reuniões do R.I ou na plenária deve ser por e:mail para controle de 

frequência do CEM. a Comissão do R.I delineou a criação de (5) cinco 

Comissões Temáticas Permanentes: 1ª) Comissão Financeira  2ª) Comissão 

de Comunicação 3ª) Comissão de Políticas Públicas 4ª) Comissão de 

Interiorização e Conselhos; na perspectiva InterConselhos 5ª) Comissão de 

Garantia de Direitos e Cidadania. Segundo Daniela Auad, o CEM deve 

organizar as representantes de cada comissão paritariamente. Essas 

comissões tem como objetivo implementar o que será feito no R.I. A 

composição das comissões : (1) uma coordenadora;(1) uma  relatora; (1) uma 

técnica da secretaria executiva do CEM como suporte. Serão cinco comissões 

temáticas com seis componentes em cada comissão, totalizando a participação 

de 30 conselheiras, titulares e suplentes engajadas no trabalho. Nessa 

perspectiva Daniela Auad vai enviar por e;mail o resumo dessa fala desejando 



que haja a participação de todas e as contribuições até o dia 02/05 e fica 

registrado que as comissões vão se reunir sempre nos dias das plenárias para 

facilitar a participação . Christina Diniz faz a leitura da ata da 1ª reunião 

plenária do dia nove de março de 2017 para ser aprovada e assinada por 

todas. Gabriella – SEPLAG sugere que as atas futuras sejam lidas e que as 

considerações sejam feitas por e:mail para ser corrigida e apenas assinada na 

reunião. Carmélia agradece a presença de todas, desejando a participação 

efetiva das  conselheiras nas atividades e ações do CEM para que possamos 

avançar. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Christina Diniz, lavro a 

presente ata que vai assinada por todas. 


