
 

 

 

Prezadas Companheiras, 

 

Está chegando o momento da 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres - 4ª CEPM-

MG. A Comissão Organizadora Estadual deseja que todas sejam bem recebidas e que nossa 

Conferência seja um espaço de participação política saudável e acolhedor para todas. Para isso, 

listamos algumas orientações com o objetivo de auxiliá-las na vinda para a 4ª CEPM-MG. 

 Só poderão participar da 4ª CEPM-MG, as delegadas eleitas em etapa 

municipal/intermunicipal que se cadastraram via link disponibilizado pela SEDPAC até o 

dia 16/10. Caso uma titular cadastrada esteja impossibilitada de participar, ela deverá nos 

informar para que a alteração seja feita, evitando problemas no credenciamento e 

hospedagem.  

 As suplentes só poderão ser credenciadas e hospedadas mediante declaração de desistência/ 

impossibilidade assinada pelas titulares. (Anexo)  

 Não há previsão de acompanhante.  

 A entrada para hospedagem no Hotel poderá ocorrer a partir das 13h do dia 27/10/2015. 

Não há previsão de custeio para entrada anterior a este horário. 

 A diária será encerrada no dia 29/10/2015 às 10h30. Os pertences das delegadas poderão 

ficar guardados, em local seguro disponibilizado pelo Hotel até o final das atividades da 4ª 

CEPM-MG previsto para as 15hs. 

  Há previsão de vagas em creche para 50 crianças de até seis anos incompletos. Cada 

delegada deverá informar se levará criança, bem como a idade da mesma e se esta possui 

alguma restrição alimentar, de locomoção ou outra. 

 A Conferência será realizada no Tauá Resort e a área de lazer estará disponível nos horários 

vagos, portanto, traga roupa de banho, protetor solar e assessórios que desejar.  

 A previsão da temperatura para estes dias em Caeté está entre 18º e 28º, portanto, verifique 

quais são as roupas mais adequadas para que sua estadia seja agradável. 

 O Tauá é localizado em distrito da cidade de Caeté e o comércio na região é distante do 

hotel.  É necessário trazer medicamentos de uso contínuo e/ou remédios que possam ser 

úteis como analgésicos, antitérmicos, antiácidos, etc. Bem como absorventes e demais 

produtos de higiene pessoal. 



 

 

 Serão garantidas opções de alimentação vegetariana e vegana, mas sugerimos que ainda 

assim, as pessoas com alimentação diferenciada tragam lanchinhos e complementos. 

 Em cada quarto há um frigobar (geladeirinha) desocupado, que pode ser utilizado pelas 

delegadas para guardar os lanches e bebidas que vocês queiram trazer de casa. 

 Traga suas garrafinhas para água. 

 A hospedagem das delegadas se dará em quartos triplos. Então se preparem para 

compartilhar e conhecer novas pessoas, convivendo mais de perto com mulheres de outras 

regiões durante estes dias. 

 O consumo de bebidas e outros itens vendidos pelo hotel são de responsabilidade de cada 

delegada. 

 Motoristas dos municípios não estão previstos no custeio do Estado e não serão hospedados 

pela organização da Conferência. 

 Teremos uma feirinha com produtos produzidos por diversas mulheres. Quem quiser expor 

seus produtos deve entrar em contato até 26/10.  

 Venham preparadas para trabalhar as propostas enviadas por vocês e que agora são 

estaduais e serão priorizadas para a Conferência Nacional.  

 

Sejam muito bem vindas! Em caso de dúvidas, entrem em contato: (31) 3270-3618/3619  

Contato do Hotel: (31) 3236-1900 

                                     . 

conferencia.mulheres@direitoshumanos.mg.gov.br 

 

 

Larissa Borges 

Presidente da Comissão Organizadora da 4ª CEMPR-MG 
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Comissão Organizadora da 4ª CEPM-MG. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu______________________________________________ CPF_________________ delegada titular eleita 

na Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres realizada no município 

________________________ declaro que não poderei participar da 4ª Conferência Estadual de Políticas 

para as Mulheres de Minas Gerais, deixando dessa forma a vaga disponível para a suplente 

__________________________________ CPF ___________________também eleita na plenária da mesma 

Conferência Municipal. 

 

______________________________________ 

Assinatura da delegada titular 

 

_________________________________ 

Assinatura de uma testemunha da Comissão Organizadora Municipal 

 

__________________________________ 

Assinatura da Suplente 

 


