
 
 
 

Ata CMDM 14/02/2018 
  

 

Aos quartorze dias do mês de fevereiro de Dois Mil e Dezoito, às treze horas, na Casa dos 

Conselhos, à Rua Comendador Schumann, 337, aconteceu a reunião ordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher. Iniciou-se a reunião com as boas vindas às conselheiras, que 

iniciaram os trabalhos no ano de 2018. Em seguida foi confirmado os nomes das representantes 

do poder público e da sociedade civil para a finalização do decreto da nova gestão 2018-2020. 

Logo após foi discutido sobre a necessidade de um evento para a posse das conselheiras, com a 

sugestão de ter palestra sobre o que é o conselho; sobre a rede de atendimento às mulheres; sobre 

as estatísticas referentes às mulheres do município; sobre a PPVD, ficando definido a Reunião de 

Posse para o dia 14 de março de 2018, às 19h, na ACIEI, e ainda que será feito convite a ser 

enviado às autoridades, bem como a convocação das conselheiras para a posse. A conselheira 

Viviane falou ao conselho sobre os eventos da Secretaria Municipal de Saúde para o mês de 

março, o mês da mulher, em parceria com a Coordenadoria Municipal de Defesa dos Direitos da 

Mulher (CDDMI). Houve uma discussão sobre transformar a CDDMI em Centro de Referência à 

Mulher, e também, sobre as necessidades da DEAM, principalmente de um escrivão e de como a 

Conselho pode interceder junto ao poder público para atender essas demandas. Será solicitado a 

todas as conselheiras informações como email, endereço e telefones de contato para um banco de 

dados, caso haja necessidade de envio de correspondência. Nada mais havendo a tratar, encerrou-

se a reunião da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e 

pela presidente em exercício. 

 

  

  

 

 

Márcia Abranches Ozório 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

 

 

 

 

 

Andréa Aparecida Pereira 

Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

 

 

 

 

 

 


