
 

 

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual da  Mulher 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, do dia oito de abril do ano de dois mil e quatorze, nas 

dependências da Casa dos Direitos Humanos, situada à Av. Amazonas, 558, 7º andar, Centro, Belo 

Horizonte, foi realizada a décima sétima reunião Ordinária do CEM, gestão 2012-201, para a qual, 

devidamente convocadas, compareceram as conselheiras titulares: Neusa Cardoso de Melo - presidente do 

CEM e representante da Rede Feminista de Saúde; Kátia Ferraz- Secretaria de Ciência e Tecnologia e 

Ensino Superior (SECTES); Alaíde Lúcia Albagetto Moraes(FETAEMG); Dinéia Aparecida Domingues 

(PUC/MG). Justificaram suas ausências as conselheiras: Beatriz Eufrázio Trindade  (SEPLAG); Maria 

Lúcia Azevedo Tanure Nogueira (SEGOV); Érica Melo (UFMG), Maria Neiva de Jesus- Serviço de 

Assistência Social(SERVAS). Compareceram as convidadas: Giselle de Oliveira Neves- Secretaria de 

Estado de Educação (SEE); Myriam Ruth Albin Macedo-Salvador (Bahia); Ermelinda de Melo- Consórcio 

Mulheres; Jeanete Mazieiro- Fórum Mulheres do Mercosul; Sofia Gonçalves Repolês- CAO.DH/MP. 

Participaram da reunião, os secretários executivos do CEM: Murilo Tadeu Moreira e Silva; Tânia Farnese e 

Christina Diniz. Neusa Melo – Presidente do CEM cumprimenta a todos, dando as boas–vindas, e ressalta 

que a ata da reunião anterior foi enviada para apreciação, antecipadamente e foi aprovada. Neusa Melo faz 

uma retrospectiva da Campanha Ponto Final na Violência contra Mulheres e Meninas tendo o resultado 

avaliado como positivo, além de ter tido muitas adesões, ressaltando que cabe dar continuidade as ações 

previstas. Segundo Neusa Melo se trata de uma campanha aberta a todos segmentos sociais. O Conselho 

Regional de Psicologia- C.R.P realizará oficinas planejadas e o CEM. A Secretaria Estadual de Educação 

através da Giselle estará presente nessas oficinas envolvendo os alunos de uma escola estadual. Ermelinda 

sugere que devemos registrar todas as ações realizadas nessa campanha para consolidar um relatório final 

que será publicado no site do CEM. Kátia Ferraz- SECTES faz relato sobre a Carta de Princípios que foi 

escrita no término do Congresso de Pessoas com Deficiência em Brasília, que foi muito profícua e que 

segundo Neusa Melo podemos também postar no site do CEM. Nazareth Barreto – CEPAM sugere incluir 

as Universidades nessas ações. Alaíde – FETAEMG justificou sua ausência nas reuniões anteriores por 

compromissos agendados como a Marcha das Mulheres do Mucurí- 100% Saúde- Violência Zero, mas disse 

acompanhar nossas ações e até recebeu da CEPAM os números veiculados da violência contra as mulheres 

que é alarmante. Alaíde questiona quanto as unidades móveis entregues pelo governo federal que tem como 

objetivo atender a mulher do campo e não tiveram está destinação. Neusa Melo relata o encontro realizado 

com as presidentes de Conselhos Municipais com o objetivo de fortalecer aqueles já existentes. Pretende-se 

realizar outro encontro de Conselhos Municipais no segundo semestre. Nazareth sugere parceria com as 

Regionais da SEDESE para maior mobilização e participação dos Conselhos nas reuniões futuras. Sobre a 

pesquisa do IPEA, Neusa ressaltou seu conteúdo polêmico mesmo tendo sido corrigida e Sofia, 

representante do Ministério Público, sugeriu que seja redigida carta em solidariedade às mulheres 

ameaçadas. Outro assunto discutido foi a situação dos vagões só para mulheres, e Kátia Ferraz sugere esse 

tema para o programa de entrevista da Rádio Inconfidência. Neusa compartilhou com todos sua viagem à 

Guaranésia, Brás Pires e Congonhas com ações muito positivas no fortalecimento e criação de Conselhos 

Municipais. Sobre o Regimento Interno, ponto de pauta, Neusa sinaliza que o decreto lei é o que garante a 

estrutura do CEM. Ficou definido alguns encaminhamentos e deliberações nessa reunião bem como: 

elaborar e encaminhar a carta de solidariedade às militantes da Campanha “Eu não mereço ser estuprada” 

que vem sendo ameaçadas de violência; viagem de Neusa Melo – pres. do CEM à Pirapora para proferir 

palestra e capacitar as conselheiras e lideranças locais, otimizando uma boa interlocução entre o CEM e os 

Conselhos Municipais; Alaíde- FETAEMG e Janette Mazzieiro – Mulheres do Mercosul em articular junto à 

Dep. Luzia Ferreira um diálogo para a construção da criação da Secretaria Estadual de Políticas para 

Mulheres e o fundo estadual e finalmente articular com o Dep. André Quintão a criação da Frente 

Parlamentar de Homens contra a Violência à Mulher. Neusa Melo agradece a presença de todos e reforça a 

efetiva participação em nossas ações. Nada mais havendo a tratar ,eu, Christina Diniz lavro a presente ata 

que vai assinada por todas as presentes. 


