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Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de fevereiro de dois mil e dezenove, nas 4 

dependências da Casa dos Direitos Humanos – CDH, à Av. Amazonas,558, 7º andar, 5 

Centro, Belo Horizonte, foi realizada a vigésima segunda reunião plenária do Conselho 6 

Estadual da Mulher – CEM. Estavam presentes as Conselheiras titulares: Dehonara de 7 

Almeida Silva (SES), Carmélia Maria Viana(MPM), Teresinha Lúcia Avelar(CTB). Luiza 8 

Mascarello (SEDESE),  Compareceram as Conselheiras Suplentes: Ana Renata 9 

Moura Rabelo(SES), Maria Helena Diniz (Movimento Graal), Marilda Silva ( CTB), 10 

Magda Maria Melo S. Salgado( MPM) Compareceu a convidada: Aparecida Maria 11 

Martins Pereira do (Conselho Municipal de Assistência Social) Carmélia Viana, inicia a 12 

reunião conferindo a  ata da última reunião, cientificando que não houve quórum  para 13 

as deliberações,  continua com apresentações das conselheiras presentes e 14 

convidadas, esclarece que o conselho Estadual da Mulher  tem um papel  15 

importantíssimo neste novo governo, e com a  nova estrutura, devido algumas 16 

exonerações  de  servidores feitas pelo Governador de Minas, sugere que a secretaria 17 

executiva do CEM, faça contato com as conselheiras  para regularização das cadeiras 18 

ausentes, para  preenchimento das vagas, a conselheira Magda Seixas, questiona a 19 

qual secretaria de governo o conselho da Mulher está  vinculado,  sendo  que a  nova 20 

estrutura do governo    está em tramitação na Assembleia Legislativa, Carmélia Viana , 21 

relata que o conselho recebeu um documento da Diretoria de Apoio aos Conselhos, 22 

solicitando  um posicionamento  referente  a nova composição das cadeiras. Assim 23 

dentro desta observação  ficou deliberado pelo pleno que seja feita  a integração das 24 

seguintes secretarias  no conselho: secretaria de Estado de Meio Ambiente e 25 

Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Estado  de  Desenvolvimento Econômico 26 

Ciência e Tecnologia,  Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 27 

foi sugerido  a elaboração de documento em resposta a Diretoria de Apoio aos 28 

Conselhos, ficando na responsabilidade das conselheiras: Ana Renata Moura Rabelo 29 

da Secretaria de Estado de Saúde /SES, e Magda Maria Mello Seixas Salgado do 30 

Movimento  Popular de Mulheres/ MPM,  Carmelia Viana, solicita  que a  secretaria 31 

executiva do conselho, encaminhe   oficio para as secretaria de governo que tem 32 

assento no conselho, solicitando indicação de nova conselheira para representação no 33 

conselho. Magda Seixas questiona sobre as vagas as conselheiras da sociedade civil 34 

que estão em aberto, e solicita que a secretaria executiva do conselho, faça 35 

novamente contato com as conselheiras para regularização da situação, seguindo a 36 

pauta que seria indicar uma nova presidente para o conselho, por falta de quórum, a 37 

pauta fica para a próxima reunião plenária do mês de março.  Carmelia Viana fala da 38 

preocupação e necessidade de preenchimento das vagas e com a falta de quórum nas 39 

reuniões plenárias do conselho, a mesma tem se desdobrado para consegui 40 

preencher estas vagas, para que aconteça as deliberações e encaminhamentos nas 41 

plenárias.  em seguida foi feita leitura da ata da reunião anterior, e um dos 42 

encaminhamentos foi a  questão das agendas para as reuniões das comissões 43 

temáticas,  que ficou também para próxima reunião plenária por falta de quórum, 44 

Carmelia Viana continua falando das atividades mensais proposta na última reunião 45 

plenária do conselho, para o ano de 2019, para  a realização destas  atividades ficou 46 



sugerido que acontecesse com uma roda de conversa mensalmente,  Teresinha 47 

Avelar (CTB) fala que no primeiro momento das  atividade  é pensar no 08 de março, 48 

que já está em conversa em  reuniões realizadas  no Centro de Referência da 49 

Juventude / CRJ,  e segue as  discussões das atividades também na Assembleia 50 

Legislativa,   que  a primeira pauta do conselho para este ano,  após o  08 de março 51 

seja intensificar nossa aproximação com as mulheres e  preparar alguma coisa para 52 

aglutinar as mulheres. Carmélia Viana fala do protagonismo do conselho no 08 de 53 

março, e sugeriu a participação do conselho com eventos nas ruas, e recomenda um 54 

ato na praça sete, levando artes e sons para chamar atenção das pessoas quanto as 55 

perdas e violências, a conselheira Magda Seixas sugere organizar uma ação de apoio 56 

as mulheres vítimas de barragens, e levar como proposta do conselho e incluir como 57 

ação do governo. Luiza Mascarello da Sedese, responde que não conhece   o 58 

organograma da Sedese, e ainda não existe uma ação da Sedese, voltada 59 

diretamente para as mulheres vítimas das barragens, mas um plano Estadual de 60 

Assistência Social, está sendo elaborado, para ser entregue quando for solicitado. 61 

Seguindo a pauta, a aprovação do calendário de reuniões plenárias, do CEM, 62 

mantem-se sempre a primeira sexta-feira de cada mês.  Magda Seixas, sugere 63 

resgatar o material disponibilizado no conselho para divulgação na praça sete no dia 64 

08 de março. Carmélia Viana volta falar da proposta do conselho participar do dia 08 65 

de março no evento da praça sete, e mantem a sugestão de uma divulgação do 66 

conselho no final de março ou início de abril para maior visibilidade ao conselho 67 

levando material que existir disponível, seguimos com esta pauta para próxima reunião 68 

do dia 01 de março para organização do evento do dia 08 de março. Carmélia Viana 69 

agradece a presença de todas, desejando a participação das conselheiras nas 70 

atividades do CEM. Não tendo mais nada a tratar, eu Elenir Rios, lavro a presente ata 71 

que vai assinada por todas as conselheiras presentes. 72 
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