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Ás quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e 3 

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

Amazonas, 7º andar, Centro, Belo Horizonte, foi dada inicio  vigésima primeira  5 

plenária do Conselho Estadual da Mulher- CEM, que em   consonância com o 6 

artigo 5º e o inciso 3º do Regimento Interno,  foi cancelada, nesta data, por falta 7 

de quórum, sendo a reunião plenária do CEM, substituída por uma reunião 8 

informal. Estavam presentes, a Conselheira Titular Larissa Amorim Borges, 9 

presidente do CEM- SEDPAC: Alaíde Lúcia Bagetto Moraes FETAEMG e Maria 10 

Helena Diniz (Graal). Compareceram as Conselheiras Suplentes: Fátima 11 

Cristina Pinto SEDESE; Magda M.M.de Seixas Salgado (MPM). Conselheiras 12 

que justificaram ausência: Carmélia (MPM); Cássia Canela (Rede 13 

Feminista).Convidadas: Ana Renata Moura Rabelo SES; Leonora P. Ribeiro 14 

SEDA; Aline Antunes Lopes SEDA; Sophia Maria Nunes SEMAD. Larissa 15 

iniciou a reunião colocando a pauta que deveria que ser discutida, a  questão 16 

de fazer a eleição  de uma nova  presidenta, desta vez da sociedade civil ainda 17 

este ano, pois no dia 02 de janeiro a mesma será exonerada e aprovação do 18 

calendário para o ano que vem. Fátima SEDESE falou que poderia ser 19 

apresentado, mas não poderia ser aprovado por falta de quórum. Larissa 20 

coloca que as comissões não se reuniram e pede para  secretaria executiva 21 

remarcar as reuniões, e também ver a possibilidade de deixar agendado para 22 

ano que vem uma roda de conversa por mês, que deve ser organizado pela 23 

secretaria executiva a partir dos temas e convidados escolhidos pelo pleno. O 24 

calendário deverá  ser aprovado na primeira reunião do ano que vem. Larissa 25 

coloca a dificuldade de publicar a prorrogação do mandato do CEM e sugere 26 

fazer uma comissão para falar com a SEDPAC, explica que foi encaminhado 27 

desde julho e somente  agora veio a resposta solicitando  uma nota técnica, 28 

que foi já foi encaminhada e acha importante a comissão por ser uma reforço 29 

ao pedido. Magda sugere uma comissão paritária e Larissa pede para consultar 30 

a agenda secretário e vê  quem estará disponível na data para poder participar 31 

.Larissa fala sobre a entrega do Plano Decenal para o CEM e faz  32 

apresentação do plano para conselheiras presentes. Diz que no dia 06/12/2018 33 

o plano será entregue na ALMG. Magda sugere que o plano seja assegurado 34 

no PPAG no ano que vem e Larissa diz que parte desse plano dialoga com o 35 

orçamento Mulher, foi lida a homenagem a companheira Dôra  que muito 36 

colaborou neste processo e Larissa termina a reunião agradecendo a todas. 37 

Sem mais nada a tratar, eu, Tânia Farnese, lavro a presente ata que vai ser 38 

assinada por todas as conselheiras presentes: 39 

Fátima Cristina pinto (SEDESE); 40 

Larissa Amorim Borges (SEDPAC) 41 



Alaíde Lúcia Bagetto Moraes (FETAEMG); 42 

Magda M.M.de Seixas Salgado (MPM); 43 

Maria Helena Diniz (Graal) 44 


