
MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 19 (dezenove) do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h.

Local: Videoconferência por meio da Plataforma Teams

Participantes: promotores de Justiça Dr. Hugo Frota Magalhães Porto Neto (Coordenador

do  CAOCidadania),  Dra.  Lucy  Antoneli  Domingos  Araújo  Gabriel  da  Rocha

(Coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Ceará –

NUPROM) e Dr.  Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto (Coordenador do Centro de

Apoio  Operacional  Eleitoral  –  CAOPEL)  e  equipe  de  apoio  do  CAOCIDADANIA

(Lindemberg Bezerra de Menezes e a Assistente Social Daiane Gomes Azevedo), bem como o

servidor do CAOPEL Samyr Cruz. Presentes também a advogada  Tharrara Rodrigues da

Comissão de Igualdade Racial da OAB-CE. Presente também a Deputada Augusta Brito, e

seu assessor Gabriel Rochinha, a Vereadora Larissa Gaspar e a representante da UVC Kath

Anne Meira. 

Assunto: Reunião sobre a Participação de Mulheres na Política, para discutir estratégias para

combater a violência e ameaça de violência às candidatas e eleitas mulheres, mulheres afro-

brasileiras e mulheres trans. Incentivar à participação das mulheres na política e combater à

fraude às cotas de gênero.

Dr. Hugo Porto trouxe um resumo do que trata esta reunião, sobre a provocação da

PGR chegada a este Caocidadania, bem como a nova legislação vigente que combate os casos

de violência contra candidatas mulheres, trans e negras.

Dra. Lucy ressaltou a importância da construção coletiva no fechamento das perguntas

do  formulário  e  trouxe  a  necessidade  de  intervenções  feitas  pelos  grupos  de  mulheres

participantes da reunião.

Dr. Emmanuel ressaltou sobre a atuação do CAOPEL nas últimas eleições quanto à

defesa do direito  das mulheres no contexto politíco inclusive fazendo relação com outros

formulários como o que 
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Tharrara  Rodrigues  falou  sobre  a  importância  de  que  também  seja  realizada

capacitação para as mulheres para promover o acesso a informações e o processo legislativo

para o alcance na ocupação de cargo eletivos.

Foi sugerida pela representante da UVC Mulher começar o contato de sensibilização

com as vereadores eleitas e com mandato, depois seja também extendidas para as mulheres

filiadas e depois também no âmbito escolar. Foi citada a possibilidade de contatos com as

procuradorias dos municípios.

A Vereadora Larissa Gaspar relatou que já foi vítima de violências políticas e que tem

percebido atualmente tanto em prática presencial quanto em ambientes virtuais com relatos de

casos graves e recorrentes sobre essa demanda. Sugeriu a abordagem às vereadoras, deputadas

estaduais e deputadas federais, bem como as secretarias de mulheres de partidos bem como os

movimentos de mulheres.

O  servidor  Berg  apresentou  o  formulário  a  ser  encaminhado  para  candidatas  e

mandatárias.

Contato com IPEA sobre estatísticas sobre violência contra mulheres em violão no

sistema eleitoral.

Foi sugerido pelo Dr. Hugo o contato com Fabíola Sucasas como pesquisadora sobre o

tema para realização de uma 

Dra.  Kath  e  Dra.  Tharrara  trouxeram sugestões  para  fortalecer  o  contato  com as

procuradorias dos municípios inclusive.

Foi citado pela Vereadora Larissas Gaspar a importância da existência da Procuradoria

da Mulher na Câmara de Vereadores de Fortaleza.

Foi sugerida pela Dra. Lucy provocando a câmara municipal sobre o projeto de criação

da  Procuradoria  da  Mulher  no  âmbito  legistativo  em  Fortaleza.  Através  de  um  Ofício

conjunto.
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Pelo  Dr.  Emmanuel  foram trazidas  informações  sobre  a  legislação que  está  sendo

votada neste momento que pode trazer alterações

Encaminhamentos: 

a) Criação de Ofício conjunto CAOPEL, NUPROM e CAOCIDADANIA para a Câmara

Municipal de Fortaleza provocando a criação da Procuradoria de Mulheres.

b) Envio do formulário às participantes para comentários e sugestões no formulário com

resposta até o próximo dia 27/08, tanto no conteúdo do questionário quanto do prazo e

duração para coleta das respostas com o público alvo final.

c) Realização de ação educativa com os partidos e mecanismos eleitorais que possam ser

utilizados  no  diálogo  para  ações  que  possam alcançar  a  sociedade  inclusive  com

nomes que dêem esse destaque à demanda.

d) Foi  sugerida  que  a  Procuradoria  Regional  Eleitoral  seja  chamada  a  participar  das

próximas ações para estar no diálogo na construção da atuação durante o próximo ano.

e) Foi sugerida pelo Dr. Emmanuel a criação de um Manual que possa ser compartilhado

com as promotorias das diversas comarcas.

f) Mobilizar  uma  #  ou  @ nas  redes  sociais  que  seja  voltada  para  a  campanha  que

ocorrerá fortalecendo as ações, de acordo com contato com a ASCOM do MPCE. 
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