
Ata da 5ª Reunião do Conselho Estadual da Mulher  

Às quatorze horas do dia treze de novembro de dois mil e doze, nas dependências do 

Conselho Estadual da Mulher, situado à Rua Pernambuco, 1000, sala 21,bairro 

Funcionários, Belo Horizonte, foi realizada a quinta reunião Ordinária do CEM, gestão 

2012- 1014, para a qual foram devidamente convocadas e compareceram as 

conselheiras titulares Soane Pereira de Souza ?Secretaria de Estado de Saúde (SES); 

Maria Helena Pinheiro Soares ? Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Seapa); Maria Neiva de Jesus ? Serviço de Assistência Social (Servas); 

Arlete Gonçalves Lages ? Secretaria de Estado de Educação(SEE); Kátia Ferraz Ferreira 

? Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior(Sectes);Mariza Ferreira Sales ? 

Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana(Sedru). Compareceram 

Maria de Nazareth Barreto de Carvalho, representando Eliana Piola ? Coordenadoria 

Especial de Políticas para Mulheres (Cepam). Representando a Conselheira Érica 

Renata de Souza a professora Yumi Garcia dos Santos (UFMG). Justificaram a ausência 

as conselheiras Alaíde Lúcia Bagetto Moraes ? Federação das Trabalhadoras Rurais de 

Minas Gerais (Fetaemg); Patrícia Eliane de Melo (PUC/MG); Patrícia Miranda Maia ? 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede). Lúcia Beatriz Meireles de Carvalho 

(OAB/MG); Thelma Evelange Láuar ? Federaminas; Beatriz Eufrásio Trindade ? 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Compareceu também 

Rodrigo Batista Rodrigues ? Diretor de Suporte e Acompanhamento dos Conselhos de 

Direitos. Participaram da reunião as secretárias-executivas do CEM Christina Diniz e 

Magda Seixas. Representando a Sub- Secretária de Direitos Humanos, Sônia França. A 

secretária-executiva do CEM, Magda Seixas, cumprimenta a todas e justifica a ausência 

da presidente do CEM, Jovita Levi, por problemas de ordem particular. Esclareceu 

também que a posse da conselheira Arlete Lages, prevista para esta reunião, será 

realizada na próxima plenária de dezembro, com a presença da presidente Jovita Levi. 

Magda Seixas resgata as propostas das atividades definidas na reunião do dia cinco de 

novembro de 2012, coordenada pela presidente do CEM, Jovita Levi, com os 

representantes dos Conselhos e Coordenadorias referente às ações conjuntas que serão 

realizadas com a participação dos parceiros citados. O CEM apresentou como sugestão 

uma atividade no Estádio do Independência durante o jogo do Clube Atlético Mineiro 

no dia dezoito de novembro, domingo, com a exibição da faixa do CEM com os dizeres: 

Não ? Violência, Direito da Mulher, Direito de Todos! E no telão do campo seria 

projetada a chamada: ?Minas pelo Fim da Violência contra a Mulher!? Estão previstas 

duas ações nas comunidades: uma no bairro Olaria, no Barreiro, e outra no bairro 

Heliópolis, quando será feita a exibição do filme ?Acorda, Raimundo, Acorda...? . Nos 

dois eventos será também proferida palestra da professora Carmen Rocha, Sub-

Secretária de Direitos Humanos (Sedese). Também serão realizadas ações conjuntas 

com Conselhos de Direitos e Coordenadorias, como a mobilização na estação do metrô 

da Praça da Estação, com distribuição de material informativo. Consta também da 

Agenda do CEM o programa de entrevista à Rádio Inconfidência, abordando, nesse 

período, os 16 Dias de Ativismo com a participação dos Conselhos e Coordenadorias. 

Fica agendado, na sequência, para o dia quinze de novembro, espaço reservado ao 

Conselho Estadual da Igualdade Racial (Conepir) e à Coordenadoria de Igualdade 

Racial (Cepir), representado por Beatriz Eufrázio Trindade, conselheira do CEM e do 

Conepir; dia vinte e três de novembro, entrevista com Eliana Piola ? Coordenadora da 

Cepam e, no dia trinta de novembro, entrevista com representante da Coordenadoria do 

Idoso ? CEI e Coordenadoria da Pessoa com Deficiência-Caade. Está prevista ainda 

uma roda de conversa sobre a temática dos 16 Dias de Ativismo, na Rede Minas, no 



Programa Brasil das Gerais, com Roberta Zampe-te. Na reunião com Conselhos e 

Coordenadorias, realizada no CEM, compareceram Kátia Ferreira Ferraz (Sectes) e 

Nazareth Barreto (Cepam). Segundo Magda, um ponto importante que já foi discutido e 

está permeando as discussões nesta reunião, é a reformulação do Regimento Interno, 

que já conta com uma Comissão para tratar do assunto. Magda Seixas afirmou que a 

alteração do instrumento jurídico que dispõe sobre o CEM é premente e chegou o 

momento em que o CEM precisa priorizar essa situação, ficando muito mal para Minas 

por ser o Conselho Estadual da Mulher o primeiro Conselho criado no Brasil. Informa 

ainda que fizeram o Regimento Interno em formato de Decreto, e este documento, além 

de revogar o decreto de criação, deixou esse Regimento engessado, comprometendo a 

democracia participativa preconizada pela Constituição de 88. A conselheira Arlete 

Lages sugere que possamos fazer uma parceria com a ALMG, para que haja uma 

representatividade do CEM, a fim de buscar uma solução para esse assunto. Segundo 

Rodrigo Batista ? diretor de Conselhos, o Conselho Estadual da Mulher deve fechar um 

documento único para a ALMG e, como sugestão, o CEM deve passar as leis para que 

as conselheiras resgatem o que tem até hoje e possam contribuir com sugestões, por ser 

importante envolver todos para apresentar propostas e fechar o documento final e fazer 

os encaminhamentos à ALMG. Dando continuidade à apresentação das atividades dos 

16 Dias de Ativismo, Sônia França disse ser necessário inserir na Agenda do CEM, o 

VII Seminário da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que será 

realizado nos dias 27 e 28 de novembro de 2012 na sede do Tribunal de Justiça. O 

convite para esse evento será enviado a todas conselheiras para as inscrições. O CEM 

também irá enviar a agenda dos 16 Dias de Ativismo, com as datas devidamente 

confirmadas. Magda Seixas agradece a presença de todas e incentiva a participação nos 

nossos eventos e ações do CEM. Nada mais havendo a tratar, eu, Christina Diniz, lavrei 

esta ata, que vai assinada por todas as presentes.  

 


