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Ás quatorze horas e vinte minutos do dia quatorze de agosto de dois mil e 3 

dezoito, nas dependências da Casa dos Direitos Humanos – CDH, à Av. 4 

Amazonas, 7º andar, Centro, Belo Horizonte, foi realizada a décima oitava 5 

plenária do Conselho Estadual da Mulher- CEM. Estavam presentes, a 6 

Conselheira Titular e Vice- Presidenta: Carmélia Viana da Rocha(MPM). 7 

Compareceram as Conselheiras Suplentes: Dehonara de Almeida da 8 

Silveira(SES); Ana Lúcia Linhares(SETUR);Maria Aparecida da Silva( 9 

FETAEMG);Magda M.M.de Seixas Salgado(MPM);Cássia Canela Vieira(Rede 10 

Feminista de Saúde);Terezinha Lúcia Avelar(SETUR).Conselheiras que 11 

justificaram ausência: Gisella Pereira Lima (IPR); Magda M.M. de Seixas 12 

Salgado(MPM);Terezinha Avelar(CTB);; Carmélia Viana da Rocha(MPM); 13 

Luciana Rubim ( Notório Saber); Gabriella Nair de Figueiredo 14 

Noronha(SEPLAG);Cássia Regina Canela( Rede Feminista de Saúde); Larissa 15 

Amorim Borges( SEDPAC/SPM).A conselheira Daniela Auad( Notório Saber) a 16 

convite de Larissa Amorim, Presidenta do CEM, inicia a reunião plenária do 17 

Conselho , justificando a ausência de Larissa Amorim e Carmélia Viana, Vice- 18 

Presidenta do CEM. Daniela Auad começa pelos informes e Mara Matos(SEC), 19 

comunica o afastamento da Conselheira Maria Elisa de Vasconcelos da 20 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) e do CEM. Dehonara 21 

Silveira(SES)informa que a Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra 22 

a Mulher fará realizar um ato pelos 12 anos da Lei Maria da Penha e pelo alto 23 

índice de feminicídio com o Mote: “Luto pela Vida das mulheres” no dia 07 de 24 

agosto a partir das 14h00,  concentração de todas na porta da delegacia de 25 

mulheres , caminhando até o Fórum Lafayette em Belo Horizonte. Próximo 26 

ponto de pauta é a Semana 5050, realizada pelo Consórcio Mulheres das 27 

Gerais em parceria com a SPM , nos dias 20 a 23 de agosto, no auditório da 28 

OAB, na Rua Albita, Anchieta de 8h00 às 18h00. Kessiane (SEE), informa que 29 

o Consórcio Mulheres das Gerais atua em 10 municípios da grande BH. Foi 30 

feita uma adesão com a ONU Mulheres para discutir essa Semana 5050 da 31 

equidade de gênero. As cidades consorciadas estarão participando desse 32 

seminário na OAB e Larissa Amorim convida a todas as conselheiras do CEM 33 

para participar. Seguindo a pauta, Daniela Auad informa que a pesquisa da 34 

UFMG foi enviada a todas para conhecimento e participação. Próximo ponto 35 

de pauta se trata da substituição das entidades e nomeação das 36 

conselheiras a ser encaminhada na próxima semana, sendo que o jurídico 37 

da SEDPAC aguarda o retorno. Com a saída da APROMIVE- Patos de 38 

Minas, fica uma vaga para sociedade civil e não sabemos quem vai 39 

substituir a Casa das Meninas. Registramos em ata que são duas 40 

entidades a serem convidadas para o desempate e substituir a 41 

APROMIVE. No caso da APROMIVE e APNs , elas já acumularam o 42 



número de faltas permitido pelo Regimento Interno. O importante é 43 

acompanhar os fatos para que não aja descumprimento do artigo do 44 

Regimento  Interno. A conselheira Franciane de Souza Bahia da 45 

APROMIVE, enviou ao CEM um ofício justificando o seu afastamento. 46 

Dehonara Silveira(SES) destaca que como essas vagas são da Sociedade 47 

Civil, quem representa o movimento social  é que deveria fazer contato 48 

para chamar as entidades. Juliana Cordeiro da Diretoria de Apoio aos 49 

Conselhos - DACOC, explica a situação da APNs, e faz leitura do oficio 50 

que foi enviado pela Entidade,  onde as conselheiras justificam  que não 51 

poderiam comparecer às plenárias no período da manhã ou a tarde, 52 

devido ao horário de trabalho e que foi feito um acordo no pleno, que as 53 

reuniões plenárias  teriam alternâncias no horário e seriam realizadas no 54 

período da noite, para que elas pudessem participar. Daniela Auad, fala 55 

que nunca houve este acordo no pleno, Juliana Cordeiro explica que as 56 

conselheiras da APNs não podem mais continuar e nem indicar outras 57 

conselheiras pois o regimento interno não pode ser desrespeitado e a 58 

sugere que seja feita a solicitação formal da recondução das 59 

conselheiras, após resolver a questão das duas vagas que estão em 60 

vacância, assim resolveria esse impasse e o CEM solicitaria a recondução 61 

de todas com a nomeação e publicação dos nomes das conselheiras no 62 

Diário Oficial. Daniela Auad (Notório Saber), sugere que o processo de 63 

nomeação dessas duas entidades APROMIVE e APNS seja entre agosto e 64 

setembro para ser publicado no Diário Oficial em outubro e em novembro tudo 65 

estaria resolvido. Quanto à recondução das conselheiras do CEM, temos que 66 

ficar atentas ao tempo para que o prazo não transcreva. Dehonara Silveira 67 

(SES) destaca que o pleno já decidiu que haverá recondução das conselheiras. 68 

Daniela Auad (Notório Saber), solicita que registre em ata que a Secretaria 69 

Executiva do CEM, encaminhe às diferentes Secretarias de Estado um ofício, 70 

para que estas indiquem as Conselheiras governamentais que já compõe o 71 

pleno, a permanecerem nas suas vagas em situação de recondução. 72 

Prosseguindo com a pauta, Daniela Auad, dá continuidade a escolha pelas 73 

conselheiras que não compareceram na plenária anterior para participar das 74 

Comissões Temáticas doConselho. Dehonara Silveira (SES) aproveita para 75 

destacar o evento sobre o aborto no auditório da Faculdade de Direito da 76 

UFMG. Foi muito positivo, as mulheres presentes compartilharam suas 77 

experiências e muitos relatos impactantes sobre a temática e foi possível sentir 78 

os dilemas da ilegalidade do aborto. Dehonara Silveira também diz da ausência 79 

das conselheiras ao debate, por se tratar de um tema relevante e enriquecedor 80 

nas nossas discussões. Outro informe é que hoje dia 06/08/18 estará 81 

acontecendo em Brasília a Audiência Pública no STF sobre o Aborto. Daniela 82 

Auad compartilha com o plenoo convite feito por Larissa Amorim, Presidenta do 83 

CEM, o Seminário pelos 12 anos da Lei Maria da Penha(LMP) em Sabará e a 84 

Posse do CMDM de Sabará no dia 07 de agosto, solicitando a participação de 85 

uma conselheira representando o CEM.Dehonara justifica que o ato pelos 12 86 



anos da LMP será aqui em BH , no mesmo dia e horário, talvez dificultando a 87 

participação das conselheiras do CEM. A Secretaria Executiva do CEM vai 88 

enviar um cartão virtual parabenizando a todas as mulheres de Sabarápelo 89 

evento e posse do CMDM do município. Dehonara Silveira, diz que a discussão 90 

do Plano Decenal de Políticas para Mulheres continua e que o consolidado foi 91 

enviado a todas as conselheiras por e:mail. Dehonara sugere que esse assunto 92 

conste como ponto de pauta das plenárias do CEM para conhecimentodo 93 

pleno. Daniela Auad( Notório Saber) agradece a presença e participação de 94 

todas as conselheiras, tendo cumprido todos os pontos de pauta da plenária de 95 

hoje. Sem mais nada a tratar ,eu, Chris Diniz, lavro a presente ata que vai 96 

assinada por todas as conselheiras presentes. 97 

Luiza Mascarello(SEDESE); 98 

Kessiana Goulart Silva (SEE); 99 

Daniela Auad( Notório Saber); 100 

Mara Matos (SEC) 101 

Dehonara de Almeida Silveira (SES); 102 

Denise Maria Gattas Hallak (SEESP); 103 

Maria Aparecida da Silva(FETAEMG); 104 

Maria Helena Diniz (GRAAL); 105 

Camila Vilela Martins (SEGOV); 106 

Ana Renata Moura Rabelo(SES). 107 
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