
Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual da Mulher 

Às quatorze horas do dia quatorze de dezembro 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 seta reunião 

Ordinária do CEM, gestão 2012-2014, para a qual foram devidamente 

convocadas e compareceram as Conselheiras Titulares: Jovita Levi- presidente 

do Conselho Estadual da Mulher, representante da Rede Feminista de Saúde; 

Érica Renata de Souza –UFMG; Soane Pereira de Souza- Secretaria de 

Estado de Saúde- SEE; Arlete Gonçalves Lages – Secretaria de Estado de 

Educação – SEE; Ariane Gontijo Lopes Leandro –Secretaria de Estado de 

Defesa Social- SEDES. Justificaram a ausência as Conselheiras: Maria Neiva 

de Jesus-Serviço Voluntário de Assistência Social – SERVAS; Lúcia Beatriz 

Meireles de Carvalho –OAB/MG; Patrícia Miranda Maia- Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Econômico- SEDE; Mariza Helena Ferreira Salles- 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – 

SEDRH; Kátia Ferreira Ferraz- Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e 

Ensino Superior – SECTES; Maria Helena  Sores Pinheiro- Secretaria De 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA; Thelma Evelange 

Lauár- FEDERAMINAS; Maria de Nazareth Barreto de Carvalho, representando 

Eliana Piôla- Coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para 

Mulheres- CEPAM. Participaram da reunião as Secretárias Executivas do CEM: 

Christina Diniz e Magda Seixas. Jovita Levi – presidente do Conselho Estadual 

da Mulher, cumprimenta  a todas com votos de boas- vindas e apresenta a 

nova Conselheira Ariane Gontijo Lopes Leandro representando a Secretaria de 

Defesa Social –SEDES. Jovita Levi inicia a reunião convidando cada 

Conselheira que se apresente às demais e aproveita para dar posse às 

Conselheiras  Arlete Gonçalves Lages – Secretaria de Estado de Educação – 

SEE e Ariane Gontijo Lopes Leandro- SEDES. A Conselheira Arlete Lages 

disse da boa parceria entre SEE E SEDES e o quanto é necessário o 

funcionamento do EJA à noite em 2013. As lideranças de comunidades 

desejam cursos profissionalizantes para os meninos que já cumpriram medida 

sócio- educativa. Outra proposta seria as empresas dar oportunidade a esses 

meninos de trabalho. A  Conselheira Arlete Lages foi convidada por Jovita Levi 

para apresentar o trabalho que realiza na SEE e os programas da Secretaria 

de Educação. Arlete conclui dizendo da importância da SEE e a Defensoria 

Pública e surgiu a proposta de organizar um Fórum na ALMG para discutir a 

violência nas escolas. Jovita Levi solicita à Christina Diniz, Secretária Executiva 

do CEM pra fazer a leitura da ata da 5ª reunião do CEM. Jovita Levi, justifica a 

sua dificuldade em estar participando mais diretamente dos trabalhos do CEM , 

devido a problemas sérios de saúde na família,que infelizmente resultou na 

perda de sua irmã Hercília .Jovita Levi solicitou o seu afastamento devido as 

dificuldades apresentadas por ela. Magda Seixas comunica a todas que o CEM 

enviará uma mensagem de natal a todas tendo ao fundo a tela de Hercília Levi 



e as palavras do Estatuto da Mulher escrito por Jovita Levi que aproveita a 

oportunidade para retribuir a todas com belo cartão de natal. Dando 

prosseguimento à pauta da reunião foi feita a leitura do Balanço das atividades 

realizadas pelo CEM em 2012 e Nazareth Barreto – CEPAM  sugere que o 

CEM aproveite os eventos nos quais participamos para falar da necessidade da 

criação de CMDMS. A Conselheira Ariane Gontijo- SEDES  convida a todas do 

CEM para o Lançamento Oficial do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e aproveita para agradecer o convite feito para participação no 

Programa de Entrevista da Rádio Inconfidência. Magda Seixas informa a todas 

que a  agenda das entrevistas da Rádio Inconfidência está a aberta e incentiva 

a participação de todas as conselheiras sendo este espaço reservado ao CEM  

e aborda temas relacionados à violência contra a mulher. A Conselheira Érica 

Melo – UFMG sugere a participação de Thaís de Castro para compartilhar a 

sua temática referente a sua tese de mestrado e Ariane Gontijo também sugere 

a participação do Sargento Menezes por ser um militar que trabalha com a 

Patrulha de Violência Doméstica- PVDs  e tem realizado um ótimo trabalho 

com a sua equipe. A Conselheira Arlete Lages disse o quanto é importante 

informar sobre o índice de abuso sexual contra meninas nas escolas. Segundo 

Arlete Lages as famílias precisam estar conscientes dessas questões e sugere 

trabalhar para 2013 esta temática  -Violência e o Abuso Sexual contra meninos 

e meninas nas escolas. Nazareth Barreto comunica que Eliana Piola 

Coordenadora da CEPAM vem articulando com a SEE um curso de 

capacitação com os professores através de um diálogo transversalizado. 

Nazareth menciona a sugestão apresentada pela conselheira da SEE  a quatro 

anos atrás que seria a inclusão na grade curricular das escolas a matéria sobre 

violência contra a mulher com abordagem de gênero. Soane Pereira- SES 

disse que o Ministério da Saúde lançou o Programa que visa uma linha de 

cuidado da saúde em situação de violência envolvendo Educação e Assistência 

Social e tem o site do Ministério da Saúde que esclarece este trabalho. Jovita 

Levy agradece a presença de todas, desejando votos de boas festas e 

desejando a participação e contribuição de todas nas nossas ações para o 

próximo ano. Nada mais havendo a tratar, eu, Christina Diniz, lavrei a presente 

ata que vai assinada por todas  as presentes. 


