
  

 

Aos nove dias do mês de agosto de Dois Mil e Dezessete, às treze horas, na Casa dos 

Conselhos, à Rua Comendador Schumann, 377, aconteceu a reunião ordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher. Como na reunião passada, começamos a reunião falando 

a necessidade de organizarmos o Conselho e todos os seus documentos como o regimento 

interno, decretos e a representatividade e presença da Sociedade Civil.

de instituições e/ou representantes tendo como sugestão: OAB, Colég

Medicina e Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

as conselheiras presentes a inclusão da OAB, Unifei e Faculdade de Medicina, substituindo CDL, 

Conselho Central da Sociedade São Vicente 

para Simone e Paula a sugestão dos nomes para as representantes destas instituições e assim na 

próxima reunião será discutido sobre a necessidade ou não da alteração de Lei na Câmara 

Municipal, ou se apenas se altera o decreto. Logo em seguida, houve a votação para a definição 

de novos nomes para as funções da Diretoria, para que possamos organizar o Conselho, formando 

assim a nova diretoria do CMDM até o final desta gestão: Presidente: Márcia Abranches O

CAMURI, Vice-presidente: Paula Renata Ramos 

Pereira – SECOM e 2ª Secretária: Daniela Barbosa Ramos 

para todos as conselheiras, o Regimento Interno e as mesmas tiveram um pra

até as 20 horas, para deliberar sobre o texto. Como não houve nenhuma objeção, o mesmo foi 

dado como aprovado e enfim poderemos registrá

propostas para LDO, para apresentarmos para o Secr

primeiramente vamos organizar o Conselho e depois vamos definir as propostas. E ainda, vamos 

criar um cadastro de uma Rede de Grupos e/ou Lideranças Femininas da cidade de Itajubá, e 

todas as conselheiras ficaram responsáveis de coletar informações para o cadastramento. Nada 

mais havendo a tratar, encerrou-

aprovada será assinada por mim e pela presidente em exercício.

  

  

  

 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

 

 

 

 

 

Secretária 

 

 

Ata CMDM 09/08/2017 

Aos nove dias do mês de agosto de Dois Mil e Dezessete, às treze horas, na Casa dos 

Conselhos, à Rua Comendador Schumann, 377, aconteceu a reunião ordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher. Como na reunião passada, começamos a reunião falando 

a necessidade de organizarmos o Conselho e todos os seus documentos como o regimento 

interno, decretos e a representatividade e presença da Sociedade Civil.  Foi sugerido a alteração 

de instituições e/ou representantes tendo como sugestão: OAB, Colégio G9, Unifei, Faculdade de 

Medicina e Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais – FACI. Foi votado e aprovado entre 

as conselheiras presentes a inclusão da OAB, Unifei e Faculdade de Medicina, substituindo CDL, 

Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo e Artes da Terra, respectivamente. Ficando 

para Simone e Paula a sugestão dos nomes para as representantes destas instituições e assim na 

próxima reunião será discutido sobre a necessidade ou não da alteração de Lei na Câmara 

nas se altera o decreto. Logo em seguida, houve a votação para a definição 

de novos nomes para as funções da Diretoria, para que possamos organizar o Conselho, formando 

assim a nova diretoria do CMDM até o final desta gestão: Presidente: Márcia Abranches O

presidente: Paula Renata Ramos – SEMSA, 1ª Secretária: Andréa Aparecida 

SECOM e 2ª Secretária: Daniela Barbosa Ramos – SEMAD. Foi enviado, por e

para todos as conselheiras, o Regimento Interno e as mesmas tiveram um pra

até as 20 horas, para deliberar sobre o texto. Como não houve nenhuma objeção, o mesmo foi 

dado como aprovado e enfim poderemos registrá-lo em cartório. Na pauta discutiríamos sobre as 

propostas para LDO, para apresentarmos para o Secretário de Governo, mas ficou definido que 

primeiramente vamos organizar o Conselho e depois vamos definir as propostas. E ainda, vamos 

criar um cadastro de uma Rede de Grupos e/ou Lideranças Femininas da cidade de Itajubá, e 

esponsáveis de coletar informações para o cadastramento. Nada 

-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 

 do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

 

Aos nove dias do mês de agosto de Dois Mil e Dezessete, às treze horas, na Casa dos 

Conselhos, à Rua Comendador Schumann, 377, aconteceu a reunião ordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher. Como na reunião passada, começamos a reunião falando sobre 

a necessidade de organizarmos o Conselho e todos os seus documentos como o regimento 

Foi sugerido a alteração 

io G9, Unifei, Faculdade de 

FACI. Foi votado e aprovado entre 

as conselheiras presentes a inclusão da OAB, Unifei e Faculdade de Medicina, substituindo CDL, 

de Paulo e Artes da Terra, respectivamente. Ficando 

para Simone e Paula a sugestão dos nomes para as representantes destas instituições e assim na 

próxima reunião será discutido sobre a necessidade ou não da alteração de Lei na Câmara 

nas se altera o decreto. Logo em seguida, houve a votação para a definição 

de novos nomes para as funções da Diretoria, para que possamos organizar o Conselho, formando 

assim a nova diretoria do CMDM até o final desta gestão: Presidente: Márcia Abranches Ozório – 

SEMSA, 1ª Secretária: Andréa Aparecida 

SEMAD. Foi enviado, por e-mail, 

para todos as conselheiras, o Regimento Interno e as mesmas tiveram um prazo, até 11 de agosto 

até as 20 horas, para deliberar sobre o texto. Como não houve nenhuma objeção, o mesmo foi 

lo em cartório. Na pauta discutiríamos sobre as 

etário de Governo, mas ficou definido que 

primeiramente vamos organizar o Conselho e depois vamos definir as propostas. E ainda, vamos 

criar um cadastro de uma Rede de Grupos e/ou Lideranças Femininas da cidade de Itajubá, e 

esponsáveis de coletar informações para o cadastramento. Nada 

se a reunião da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 


