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A 3ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres será realizada nos dias 13, 14 e 

15 de outubro de 2011.As conferências são importantes por garantir o espaço de diálogo 

entre a sociedade civil e a gestão pública com objetivo de qualificar as políticas públicas 

para efetivar direitos e cidadania das mulheres. 

 

O objetivo da Conferencia Estadual é discutir e elaborar políticas públicas para 

construção da igualdade, tendo como perspectiva o fortalecimento da autonomia 

econômica, social, cultural e política das mulheres, contribuindo para a erradicação da 

extrema pobreza e para o exercício pleno da cidadania das mulheres da Paraíba. O Plano 

Estadual de Políticas para Mulheres será resultante da 3ª Conferência Estadual. 

 

Para a organização e desenvolvimento das atividades da 3ª Conferência Estadual foi 

constituída a Comissão Organizadora Estadual, formada por 16 membros assim 

distribuídas: 08 governamentais - titular da SEMDH e a presidenta do CEDM,  quatro 

representantes da SEMDH e duas representantes de mecanismos municipais de política 

para mulheres e 08 da sociedade civil organizada – seis do movimento organizado de 

mulheres e feminista e duas integrantes do CEDM PB.  

  

Comissão Organizadora Estadual 

Membros Número 
Governamentais (contando com a titular do SEMDH e a 

presidenta do CEDM) 
  08 

Sociedade Civil Organizada   08 

   

 

Sendo 

Membros Números 
Representantes da SEMDH 

 Titular da SEMDH 

04 

01 

Mecanismos Municipais de Política para Mulheres 02 

Movimento Organizado de Mulheres e Feminista 06 

Integrantes do CEDM PB 

Presidenta do CEDM 

02 

01 
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Foram criadas comissões de trabalho, integrando outras participantes governamentais e 

da sociedade civil: Comissão Temática; Comissão de Comunicação; Comissão de 

Articulação de Mobilização; Comissão de infra-estrutura, Comissão de Relatoria. 

  

Princípios orientadores das Conferências: 

  

a) Igualdade e respeito à diversidade; 

b) Eqüidade; 

c) Autonomia das mulheres; 

d) Laicidade do estado; 

e) Universalidade das políticas; 

f) Justiça social; 

g) Transparências dos atos públicos; 

h) Participação e controle social 

  

Todas as discussões das Conferências das mulheres deverão incorporar as 

dimensões de classe, gênero, étnico raciais, geracional e da livre orientação e 

liberdade sexual. 
  

CIDADANIA ATIVA! A HORA E A VEZ DA PARTICIPAÇÃO DAS 

MULHERES NA CONSTRUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS  
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