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Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de novembro de dois mil e 3 

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

Amazonas,558, 7º andar, Centro, Belo Horizonte, foi realizada a vigésima 5 

reunião plenária do  Conselho Estadual da Mulher – CEM. Estavam presentes 6 

as Conselheiras Titulares: Larissa Amorim Borges(SPM); Kessiane Goulart 7 

Silva(SEE);Camila Antunes Notaro(SEESP); Alaíde Lucia Bagetto 8 

Moraes(Fetaemg); Teresinha Lúcia Avelar(CTB). Compareceram as 9 

Conselheiras Suplentes: Maria Aparecida da Silva(FETAEMG); Magda M.M.de 10 

Seixas Salgado(MPM);Dehonara de Almeida Silveira(SES);Marilda Silva (CTB). 11 

Compareceram as convidadas: Mônica Felícia Peixoto( Junta de Missões 12 

Nacionais); Ana Renata Moura (SES). Justificaram ausência: Maria Beatriz de 13 

Oliveira (GRAAL); Maria Helena Diniz(GRAAL).Larissa Amorim Borges- 14 

Presidenta do CEM , inicia a reunião justificando seu atraso em decorrência de 15 

compromissos nesta reta final de governo e esclarece que a publicação do 16 

mandato das conselheiras será em breve. Larissa diz que estamos 17 

acompanhando o PPAG, antes de fechar as nossas agendas e nossas metas 18 

estabelecidas. Larissa Amorim(SPM) abre para os informes. Magda Seixas 19 

(MPM) questiona  sobre os encaminhamentos para a Roda de Conversa. Tânia 20 

Farnese – CEM diz que a Secretaria Executiva do CEM  elaborou um convite 21 

para distribuição e os contatos foram feitos paraas seguintes convidads:  22 

Marlise Matos(UFMG), Áurea Carolina(vereadora), Celina, Ana Clara( União 23 

Nacional de Estudantes) que até confirmou a presença e estamos aguardando 24 

as outras confirmações. Larissa Amorim (SPM) compartilha o evento que a 25 

SPM realizou, uma Vídeo Conferência sobre os 16 Dias de Ativismo. Trinta 26 

municípios participaram realizando atividades e que os  CMDMs também. Sete 27 

municípios mineiros estão solicitando informações para criar os Conselhos de 28 

Direitos da Mulher e a Secretaria Executiva do CEM estará passando os dados. 29 

O CEM vai replicar no Facebook a agenda do Interior que contempla os 16 30 

Dias de Ativismo. Nesse período será incluído a finalização do Plano Decenal 31 

conforme agenda entregue por Larissa: 30/11/18- 13:00hs –Reunião de 32 

encerramento dos trabalhos com todos os componentes de todos os grupos na 33 

Fundação João Pinheiro-FJP Campus Pampulha/BH/  Dia 03/12/18 Início da 34 

divulgação dos conteúdos Dia 06/11/18 -16h00 entrega do Plano Decenal de 35 

Políticas para as Mulheres, para o CEM.  Dia 07/12/18 -9H00 Vídeo - 36 

Conferência para balanço das ações as SPM e entrega do Plano para as 37 

Mulheres Mineiras Dia 06/12/18 Audiência Pública com a Comissão de 38 

Mulheres da ALMG Dia 11/12/18 as 17h00- Lançamento do Plano SPM em 39 

Pauta, local a definir Dia12/12/18 Entrega para a Comissão de Transição do 40 

governo Romeu Zema, avaliar essa agenda através do CEM, Marília Campos e 41 

Comissão de Mulheres da ALMG. Seria importante a presença das 42 

Conselheiras do CEM nesse momento. Magda Seixas(MPM) pergunta sobre o 43 



material que seria feito pelo (IPR), material informativo para trabalhar a 44 

interiorização. Encaminhamento: A secretaria executiva do CEM fará contato 45 

com o (IPR), para verificar a possibilidade de retomar esse assunto e 46 

reproduzir o material informativo. Seguindo a pauta, seria criar uma Comissão 47 

para um diálogo com a equipe de transição do governo, mas esse assunto não 48 

avançou. Larissa sugere que essa Comissão seja organizada agora: Camila 49 

Antunes (SEESP); Magda Seixas (MPM); Kessiane, Larissa e Beatriz poderão 50 

estar na reunião. Teresinha Avelar (CTB) e Alaíde Bagetto( Fetaemg). A 51 

secretaria executiva do CEM fica responsável em fazer contato com a equipe 52 

de transição do governo e marcar uma agenda. Seguindo a pauta, foi solicitado 53 

a avaliação do Regimento Interno do CEM, no que diz respeito ao quórum nas 54 

plenárias. Larissa questiona porque retomar esse ponto de pauta, uma vez que 55 

o Regimento Interno já está aprovado. Dehonara Silveira(SES) sugeriu tirar 56 

esse quórum de sete pessoas , para não alterar na votação, uma vez que 57 

algumas Conselheiras saíram do CEM. Dehonara sugere que o CEM conheça 58 

o Regimento Interno do Conselho Estadual da Saúde por ter uma tradição forte 59 

do controle social, sendo uma referência. Magda Seixas (MPM) sugere esse 60 

ítem para reflexão, governo e sociedade civil juntos na questão das políticas 61 

públicas. A sugestão é de que a agenda seja fixa, anual e todas já sabem quais 62 

são as representações de cada conselheira em sua entidade. A conselheira 63 

deve que assumir com o CEM, o compromisso de estar na plenária na data 64 

pré- fixada, mantendo sua participação para que haja quórum nas votações e 65 

aprovação de demandas. Kessiane Goulart(SEE) diz que o Conselho Estadual 66 

da Saúde é um bom espelho, mas Conselhos que controlam fundo tem outra 67 

característica. Preferível ter um quórum mínimo, agenda fixa mensal para as 68 

plenárias e trabalhar as políticas para as mulheres. Teresinha Avelar(CTB) diz 69 

da dificuldade para a sociedade civil, que o cenário está diferente , há um 70 

desmonte na questão da mulher. Temos que estar atentas. Devemos manter o 71 

quórum mínimo de sete pessoas. Larissa sugere não alterar o Regimento 72 

Interno e que o CEM se organize para fazer acontecer. Que cada conselheira 73 

participe se organize. Dentro de um consenso o Regimento Interno se mantém 74 

como está. Próximo ponto de pauta é completar o quadro das Comissões 75 

Temáticas do CEM. Mônica Peixoto (Comissão Batista Mineira) se coloca à 76 

disposição na Comissão de Planejamento, Orçamento e Finanças; Camila 77 

Antunes (SEGOV) Comissão de Comunicação; Teresinha Avelar (CTB) / 78 

Comissão de Planejamento, Orçamento e Finanças; Camila Notaro(SEESP) 79 

Comissão de Acompanhamento de Garantia de Direitos. As reuniões das 80 

Comissões estão agendadas na parte da manhã do dia 05/12/18, no horário de 81 

9:h00 às 12h00 e a plenária à tarde de 14h00 as 17h00. Quanto à indicação da 82 

Secretária da Mesa Diretora do CEM, Larissa sugere que fique para depois. 83 

Precisamos pensar na troca da Presidenta e Vice- Presidenta. Fica definido 84 

uma reunião com a  Comissão para organizar a Roda de Conversa com Magda 85 

Seixas, Dehonara Silveira e Cida para dia 13/11/18 as 13h00 na CDH. 86 

Dehonara sugere uma Confraternização do CEM na última plenária do dia 87 



05/12/18.Larissa Amorim convida a todas par o aniversário de Eliz sua filhinha 88 

que completa 1(um) aninho , será um pic-nic na Praça da Lagoa do Nado , na 89 

Pampulha. Magda Seixas(MPM) socializa uma reunião pela manhã sobre a 90 

alteração do Decreto do Conselho com a sua presença e de Tânia Farnese da 91 

Secretaria Executiva do CEM  para apresentação ao pleno. Foram aprovadas 92 

as seguintes alterações no Decreto do Conselho Estadual da Mulher: no artigo 93 

1º; artigo 2º as alterações aprovadas foram: no § 2º;no § 3ºfoi no inciso V ; no § 94 

4º e no § 6º.Teresinha Avelar (CTB)faz um convite ao CEM de um evento na 95 

Escola Estadual da Rua Urucuia com apresentação de música. Larissa Amorim 96 

convida a todas para apresentação do Projeto Negras Ativas no dia 16/12/18 97 

no Mukifo- Vila Estrela – 19h00. Kessiane Goulart (SEE) socializa a 12ª Mostra 98 

de cinema em Direitos Humanos. Esse evento será colocado no whatsaap do 99 

CEM. Larissa agradece a presença de todas, desejando a participação das 100 

conselheiras nas atividades do CEM. Sem mais nada a tratar, eu , Chris Diniz, 101 

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

Larissa Amorim Borges(SPM); 103 

Kessiane Goulartt Silva(SEE); 104 

Camila Antunes Notaro(SEESP); 105 

Alaíde Lúcia Bagetto de Moraes(FETAEMG); 106 

Teresinha Lúcia Avelar(CTB); 107 

Maria Aparecida da Silva(FETAEMG); 108 

Magda M.M.de Seixas Salgado(MPM); 109 

Dehonara de Almeida Silveira(SES); 110 

Marilda Silva(CTB). 111 


