
 
 
 

Ata CMDM 11/04/2018 
  

 

Aos onze dias do mês de abril 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 um debate sobre a formação da nova Diretoria do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com indicação dos nomes, e sobre a obrigatoriedade 

de alternância da presidência entre poder público e sociedade civil. Houve a assinatura no Termo 

de Posse das Conselheiras que não estiveram presentes na posse do dia 14 de março de 2018. 

Após a indicação e votação unânime ficou definido a Nova Diretoria do Conselho, sendo: 

Presidente: Andréa Aparecida Pereira; Vice-Presidente: Viviane Cristine Ribeiro Duarte Mota; 1ª 

Secretária: Márcia Abranches Osório e 2ª Secretária: Andréia Aparecida de Paula Raimundo. 

Logo após foi feita a leitura da Ata do mês de março, que foi aprovada pelas conselheiras 

presentes. Iniciou um debate sobre o ofício CDDMI 014/2018 com o assunto: Solicitação da 

DEAM e ficou decidido a necessidade de um suporte da Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos, Participação Social e Cidadania; do Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais; do 

Prefeito de Itajubá e Deputados Estaduais para interceder junto ao Governo Estadual para atender 

a demanda da DEAM. A conselheira Edlaine se prontificou para escrever o oficio para as 

autoridades referente ao pedido da DEAM. Foi feito também um levantamento das sugestões do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) para a Audiência Pública sobre Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2019, como a criação de um Fundo para o CMDM. Devido ao tempo 

restrito, ficou acordado que seria enviado uma enquete por email, para as conselheiras, que após 

as respostas, os itens mais relevantes seriam inclusos no relatório. 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 

 


