ANEXO Nº 10
43ª Reunião Ordinária do CNDM – 16 e 17/junho/2015
Síntese atividades SAIAT - março a maio de 2015
A partir de decisão da Ministra Eleonora de estabelecer o foco da SAIAT nas atividades-fim (i) criação e fortalecimento dos Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres
(OPM) nas três esferas de governo; e, (ii) poder e participação política das mulheres mantendo, ao mesmo tempo, as atividades meio relacionadas com as Coordenações de Saúde
da Integral da Mulher e da Educação, Cultura e Ciência foram realizadas as atividades descritas
a seguir. A Coordenação da Diversidade atualmente encontra-se no Gabinete da Ministra.

Poder e Participação Política das Mulheres
Em Março reunião do Fórum de Mulheres de Partidos Políticos, no Senado, com a bancada
feminina, campanha “Mais Mulheres na Política”.
No final do mês aconteceu a cerimônia de lançamento do carimbo comemorativo e do selo
personalizado Dia Internacional da Mulher: Mais Mulheres no Poder, ocorrido na Abertura da
Jornada de Liderança Feminina, nos Correios.
Em Abril tivemos a nomeação da Secretária da SAIAT, Sr.ª Rose Scalabrin.
Participação no Painel Pequim + 20: Mais Mulheres na Política, com o tema da presença das
mulheres nos partidos políticos.
Em Maio, realizações de ações relacionadas com “Mais Mulheres na Política”: Audiência
Pública na Câmara Federal sobre Reforma Política e Ato de lançamento da Campanha "Mais
Mulheres na Política”. Reunião com a Bancada Feminina da Câmara com a presença da
Ministra Eleonora.
Realização de reuniões para intensificar a participação das mulheres na política: com a
Procuradoria da Mulher da Câmara; com a senadora Vanessa Grazziottin.
Participação de atos /audiências públicas em Manaus e Boa Vista acompanhando a agenda da
bancada feminina no Congresso sobre a campanha “Mais Mulheres na Política;
Palestra sobre as ações da SPM e a importância de uma Reforma Política inclusiva para as
mulheres durante encontro nacional de mulheres dirigentes partidárias e parlamentares do
PRB.
Realização da reunião do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos.
Reuniões diversas para o atendimento às autoridades do poder legislativo.
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Participação na Conferência Internacional “Inclusão Social das Mulheres e desafios Beijing Pós
20 “promovida pela ONU Mulheres/ PNUD, em Buenos Aires. Exposição sobre Mulheres
trabalhadoras rurais e os desafios para o desenvolvimento sustentável.

Criação e Fortalecimento dos OPM
Durante o mês de Março a equipe da SAIAT participou de eventos promovidos pelos OPM
relacionados com o Dia Internacional da Mulher, como o 1º Seminário Estadual de Mulheres
Rio Grande do Norte, proferindo palestra com o tema "Construindo estratégias de políticas
públicas para as mulheres em 2015"; assim como em Hortolândia/SP, respondendo ao convite
conjunto do OPM e da Secretaria Municipal de Educação, no Fórum Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres - UM DEVER DE TODOS, trabalhando a campanha “Quem ama abraça”.
Realização em Abril da 1º Web conferência de 2015 tendo por público as Gestoras de OPMs
para apresentação do Decreto Presidencial que chama a 4ª CNPM e respectivas Portarias
visando iniciar o processo de mobilização para a realização das conferências municipais e
estaduais.
Realização em Maio do 1º Encontro Preparatório para Realização da 4ª CNPM com as gestoras
estaduais e de capitais integrantes do Fórum Nacional de OPM.
Participação da inauguração da Casa da Secretaria da Mulher em Natal e lançamento da
Campanha “Viver sem violência “, acompanhando agenda da Ministra.

Saúde Integral das Mulheres
No mês de Março houve a participação nos eventos: Defensoria Pública do DF: Direito à Saúde
sob um a perspectiva de gênero, tendo por objetivo abordar questões como violência
obstétrica, direitos reprodutivos e outros temas atinentes à saúde da mulher. No MS, reunião
com a equipe da Saúde da Mulher sobre publicação da agenda da mulher. Eleição da Mesa
Diretora do CONADE, posse dos/as conselheiros/as, composição das comissões e homenagens
as mulheres -Conselho Nacional da Pessoa com Deficiências – CONADE
Em Abril a Coordenação-Geral da Saúde chama reunião do GTI Caso Aline para responder as
observações dos peticionários do caso Alyne Pimentel no CEDAW (SPM, MS e SDH).
Encaminha discussões sobre o Eixo III e Humanização e Organização do Atendimento às
Vítimas de Violência Sexual e Saúde da Mulher.
Em parceria com o MS, em Maio, é realizada reunião com o diretor do DST/AIDS e Hepatites
Virais.
Participação do lançamento do modulo EAD sobre Saúde da população LGBT realizado em
parceria com o Ministério da Saúde.
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Participação com fala na mesa de abertura representando a Ministra, da VI Conferência
Nacional de Primeiras Damas no Congresso Nacional sobre o acesso ao diagnóstico,
tratamento e prevenção do câncer de mama e útero.

Educação, Cultura e Ciência
No mês de Março a Coordenação promoveu reunião objetivando dar continuidade à parceria
com o CNPQ, MEC e ONU MULHERES para a realização de mais 5 edições do prêmio
"CONSTRUINDO IGUALDADE DE GENERO".
Participação em eventos relacionados ao mês de Março: entrega do Prêmio Nise da Silveira –
RJ; Sanção da Lei do Feminicídio; Workshop Gênero a convite do PNUD Brasil, abordando o
tema das políticas para as mulheres com base no PNPM e sua implementação.
Em Abril Promove reunião com o secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura, tendo
em vista a exposição dos trabalhos ganhadores do Prêmio Mulheres nas Artes Visuais.
Participação em diferentes eventos juntos aos parceiros, como o Lançamento da Lei Cultura
Viva e Política Nacional dos Pontos de Cultura do MinC;
Em Maio, visando à transversalidade das ações assim como a participação dos OPM nas ações
locais, organiza reunião com equipe responsável pelo Programa Brasil Alfabetizado.

Atividades contínuas da SAIAT
Reuniões diversas para o atendimento às autoridades das três esferas do poder legislativo.
Reuniões diversas para o atendimento às autoridades municipais e estaduais que buscam
diferentes informações em especial sobre a criação e fortalecimento de OPM.
Durante todo o período participação em reuniões para o processo de elaboração do PPA:
2016-2019. Definição de Objetivos, Metas e Iniciativas no conjunto da SPM.
Integrante da Comissão Organizadora da 4ª CNPM, da Comissão Temática e de Relatoria e da
Comissão de Articulação e Mobilização.
Manutenção do cotidiano de monitoramento da execução de convênios.
Participação das oficinas internas e bilaterais com os Ministérios envolvido na temática das
mulheres para a Construção de objetivos e metas do PPA 2016/2019 ainda em processo de
elaboração.

Brasília, 10 de junho de 2015.
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