
“Mais direitos, participação e poder 
para as Mulheres”

IV CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE  POLÍTICA 

PARA MULHERES



EIXO I

Contribuição dos Conselhos de 
Direitos da Mulher e dos 

Movimentos Feministas e de 
Mulheres para a efetivação da 

Igualdade de Direitos e Oportunidades 
para as Mulheres em sua diversidade 

e especificidades: avanços e desafios;



EIXO II

Estruturas

Institucionais e Políticas Públicas 
desenvolvidas para mulheres no 

âmbito municipal, estadual e federal: 
avanços e desafios;



EIXO III

Sistema Político com Participação

das Mulheres e Igualdade: 
recomendações;



EIXO IV

(*) Eleição 2010

Sistema Nacional 

de Política para as Mulheres: 

subsídios e recomendações.



Realização

Conferências Municipais:

de 01/06/2015  à  27/09/2015

Estaduais e Distrital:

de19/10/2015  à 19/12/2015

Nacional:

De 15 a 18 de março de 2016



Etapa Livre

Conferências, reuniões ou encontros 

realizados presencialmente ou 

virtualmente (Não elegem delegadas) 

- de 04/05/2015  à 19/12/2015.



Etapa Eletiva

São as conferências presenciais-
elegem delegadas.



CONVOCAÇÃO

 Poder  Executivo – até  30 de Julho de 

2015 

 Caso o Poder Executivo não faça a Convocação, 
poderá fazê-la: CMDM,o Poder Legislativo e a 
Sociedade Civil (3 entidades juntamente, que 

funcionem há mais de dois anos).

 De 31 de julho a 18 de agosto.



Coordenação

 Comissão 

Organizadora 

paritária: sociedade 

civil e poder público 

Difere da CNDM / RI - artigo 
11 - Quem preside é a 
Ministra. Na sua ausência, a 
Secretária Executiva da SPM



Considerações

Na escolha de Delegadas, atentar 
para a diversidade: mulheres 

brancas, negras, lésbicas, 
trabalhadoras rurais, índias, 
quilombolas, jovens, idosas, 
empresárias, operárias, com 
deficiência, ciganas e outras.



ARTICULAÇÃO PARA A ESCOLHA DE 

DELEGADAS:

- Evite ir sozinha; vá em grupo.

- Articule com outro grupo e  troque

votos na eleição. 

- Leia atentamente o Regimento da

Conferência.



APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:

- Cuidado ao votar, principalmente

quando se tratar de temas

polêmicos.

- Cuidado ao assinar Moção de 

Repúdio.



DÚVIDAS:

Acesse:

 spm@spm.gov.br



OBRIGADA!

Eliana Piola

E-mail: elianapiola@uol.com.br

facebook@elianapiola

twiter@elianapiola

31-96860519 /  037- 8400.7272

mailto:elianapiola@uol.com.br

