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Ás quatorze horas e cinquenta e sete minutos do dia dois de março dedois mil 3 

e dezoito, nas dependências da Casa dos Direitos Humanos, CDH, situada à 4 

Av. Amazonas, 558, 7º andar, Centro, Belo Horizonte,contando com a 5 

presença de seis conselheiras até o momento, iniciamos a décima segunda 6 

reunião plenária do Conselho Estadual da Mulher. A Presidenta do CEM, 7 

Carmélia Viana da Rocha(MPM), justificou sua ausência por motivo de saúde e 8 

na presença de seis Conselheiras e da Secretaria Executiva do Conselho 9 

Estadual da Mulher, a Conselheira Suplente Maria Lyra (IPR) foi convidada 10 

pelo pleno para coordenar a reunião plenária. . Estavam presentes as 11 

Conselheiras Titulares: Maria Elisa de Andrade Vasconcelos(SEC);Luiza 12 

Mascarello(SEDESE);Alaíde Lúcia Bagetto Moraes( FETAEMG); Maria Beatriz 13 

de Oliveira( GRALL); Cássia Regina Canela Vieira( Rede Feminista de Saúde). 14 

Compareceram as Conselheiras Suplentes: Camila Vilela Martins(SEGOV); 15 

Maria Aparecida da Silva ( FETAEMG); Maria Helena Diniz(GRAAL);Magda 16 

Maria M.de Seixas Salgado(MPM); Maria Lyra Lauriano Araújo(IPR). 17 

Justificaram ausência: Daniela Auad( Notório Saber); Carmélia Viana da 18 

Rocha(MPM);Isabel de Lima Lisboa(SPM); Gisella Lima(IPR); Marilda da 19 

Silva(CTB);Mara Matos Cardoso(SEC);Gabriella Nair Figueiredo Noronha 20 

Pinto(SEPLAG). A Conselheira Suplente Maria Lyra(IPR)agradece a presença 21 

de todas e faz a leitura da pauta da reunião. Na sequência é feita a leitura da 22 

Ata pela Secretaria Executiva do CEM por Chris Diniz,justificando que ainda 23 

estamos sem internet para o envio da ata. A conselheira Magda Seixas 24 

(MPM)faz suas ponderações, solicitando que seja feita alterações na sua fala 25 

na ata anterior se comprometendo a comparecer ao CEM para fazer isso in 26 

loco referente ao trecho referente ao caso da Lusinete de Timóteo. Maria Lyra 27 

solicita que conste na ata anterior a sua participação na Comissão do 28 

Regimento Interno e Cida justifica não poder participar da Comissão devido as 29 

suas muitas atribuições e tarefas na FETAEMG. Fica registrado que a reunião 30 

do dia 06/02/18 será ás 10h00, para organizar as ações de 08 de março- Dia 31 

Internacional da Mulher. Dando prosseguimento a leitura da ata, Chris Diniz 32 

destaca que Daniela Auad, sempre presente em todas as reuniões do 33 

Regimento Interno e continua participando desta Comissão até finalizar e 34 

concluirmos essa matéria.Após a leitura, a Ata é aprovada pelo pleno. Dando 35 

prosseguimentoà pauta, foi socializado o que os coletivos de mulheres estão 36 

construindo, uma agenda com ações diversas e junto com a ALMG, em reunião 37 

com a Comissão Extraordinária de Mulheres e equipe da Deputada Marília 38 

Campos, está sendo construído um Grande Ato para 08 de março na Praça 39 

Sete, com a participação em massa de todos os coletivos, cada qual com suas 40 

propostas. Dentre as ações destaca-se: audiência pública;teatro com a 41 

temática da mulher; apresentação musical; ônibus Lilás para atendimento e a 42 



presença dos coletivos MAB; CUT; CTB; CEM; Defensoria ;PMMG; LEVANTE; 43 

Juventude, Movimentos Sociais e Deputadas. Quanto à participação do CEM 44 

como protagonista de ações, ficou acordado que Maria Elisa(SEC)fará contato 45 

com a sua Secretaria para vera possibilidade de participação nos programas de 46 

entrevistas da Rádio Inconfidência e Rede Minas, visto que, para o dia 08 de 47 

março se não for possível podemos realizar as entrevistas no mês de março,  48 

que ainda é o mês da mulher. Bia (Graal) lamenta não termos organizado 49 

enquanto CEM uma ação efetiva e específica na Praça Sete, mas podemos 50 

estar presente colaborando com os parceiros. Bia socializa que o Graal 51 

realizará uma enquete para conscientização em votarmos em mulheres. A 52 

Rede Feminista de Saúde irá realizar um aulão sobre Direitos Sexuais 53 

Reprodutivos, uma abordagem sobre o Aborto, Reforma da Previdência e o 54 

recorte das mulheres do campo e trabalhadoras rurais. Alaíde destaca que a 55 

FETAEMG deliberou que as ações aconteçam nos municípios mineiros e 56 

regiões como Rio Doce, Norte de Minas, até abril, intensificando a participação 57 

das mulheres que estão na ponta. Magda Seixas sugere como proposta de 58 

encaminhamento para o Programa de Entrevista confirmar os nomes e outras 59 

indicações para fecharmos esse compromisso. Sugere também que o CEM e a 60 

Secretaria Executiva participe do Ato da Praça Sete com as camisetas lilás 61 

para dar visibilidade ao Conselho. Segundo Maria Elisa (SEC), precisamos da 62 

confirmação dos nomes para fechar a data do Programa de TV. Temos os 63 

nomes de Alaíde e Maria Lyra e foi sugerido a participação de uma mulher 64 

Trans. Para tal é preciso fazer a consulta sobre essa indicação, sendo 65 

necessário o conhecimento da temática sobre a Reforma da Previdência. 66 

Próximo ponto de pauta é a discussãodo Regimento Interno, considerando as 67 

observações feitas por Dr. Wagner de Aguiar Duarte – assessor jurídico da 68 

SEDPAC. Juliana Chiari da DACOC, Diretoria de Conselhos e Órgãos 69 

Colegiados, participou da plenária a convite do CEM, com a finalidade em 70 

reportar às Conselheiras, as observações e considerações feitas pelo jurídico 71 

da SEDPAC, fazendo a leitura dessa matéria, acompanhada por todas as 72 

conselheiras. Fica agendado para o dia 05/04/2018 às 14:00 horas, na CDH a 73 

reunião da Comissão do Regimento Interno para dar prosseguimento a 74 

possível finalização do documento. Quanto à participação das Conselheiras do 75 

Interior,consta na diretriz do gabinete do Secretário Biel, que por questões 76 

orçamentárias só teremos diárias para Plenárias Ordinárias.Como último ponto 77 

de pauta, fica a discussão sobre as condições mínimas de trabalho do CEM. 78 

Bia (Graal), fez ponderações a respeito do nosso acervo, que representa a 79 

memória do Conselho, que se desvinculou do espaço físico que o Conselho 80 

ocupava e contendo uma biblioteca muito organizada  para ser utilizada pelos 81 

universitários e a quem por direito, para pesquisas sobre a temática.Tínhamos 82 

um Centro de Documentação e Informação do CEM sob a responsabilidade da 83 

Secretaria Executiva. Atualmente o CEM , divide espaço com outros setores, 84 

sem condições de expor nosso acervo. Bia destaca que o Conselho está sem 85 

internet, sem condições de efetivar seu trabalho em socializar informações e 86 



compartilhamento de documentos às Conselheiras. A conselheira Luiza 87 

Mascarello( SEDESE), sugeriu que o CEM formulasse um documento, uma 88 

Carta Aberta, relatando as condições de trabalho do Conselho e que esse 89 

documento fosse entregue ao Secretário da SEDPACBiel, para conhecimento 90 

do documento e possíveis providências. A Conselheira Luiza Mascarello se 91 

propôs a redigir essa carta e enviar pelo Whatsaap para leitura e 92 

considerações antes de formalizar em ofício. Segundo o pleno o importante é 93 

preservar o histórico do CEM e proporcionar à sede do Conselho estrutura 94 

mínima de trabalho como: internet, xerox.Bia (Graal) destaca como ponto de 95 

pauta para a próxima plenária, o apoio de articulação do CEM, para criação de 96 

Conselhos. Já tem uma demanda concreta para os municípios de Berilo, Pedra 97 

Azul, Itira e Virgem da Lapa, com planejamento de proposta para abril de 2018.  98 

Maria Lyra encerra a reunião, agradecendo a presença de todas, desejando 99 

votos de participação nas ações propostas para o dia 08 de março- Dia 100 

Internacional da Mulher. Sem mais nada a tratar, eu, Chris Diniz lavro a 101 

presente ata que vai assinada por todas as conselheiras presentes. 102 

Maria Elisa de Andrade Vasconcelos (SEC); 103 

Luiza Mascarello (SEDESE); 104 

AlaídeBagetto de Moraes (FETAEMG); 105 

Maria Beatriz de Oliveira (GRAAL); 106 

Cássia Regina Canela Vieira ( Rede Feminista de Saúde); 107 

Camila Vilela Martins (SEGOV); 108 

Maria Aparecida da Silva (FETAEMG); 109 

Maria Helena Diniz (Graal); 110 

Magda M.M. Seixas de Melo Salgado (MPM); 111 

Maria Lyra Lauriano Araújo (IPR). 112 


