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Aos quatorze dias do mês de março de Dois Mil e Dezoito, às dezenove horas, na 

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá – ACIEI, à Av. Coronel Carneiro 

Junior, 192, 1º Andar - Centro – Itajubá/MG, aconteceu a Posse das Conselheiras do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher, Gestão 2018/2020. A posse teve como cerimonialista o 

servidor público, Adilson Martins, da Secretaria Municipal de Administração. Ele deu as boas-

vindas a todos e falou sobre o Dia Internacional da Mulher, ocorrido no dia oito de março. Falou 

também sobre o objetivo do Conselho, sobre o Decreto e sobre algumas Mulheres Influentes no 

cenário nacional, que lutaram e hoje inspiram a Luta pelos Direitos das Mulheres. Logo em 

seguida, ele convidou os presentes para cantar o Hino Nacional e o Hino de Itajubá. Após os 

hinos ele chamou a Coordenadora, Simone Brito de Carvalho, da Coordenadoria Municipal de 

Defesa dos Direitos da Mulher, CDDMI, para falar sobre a Rede de Atendimento à Mulher 

Vítima de Violência, em Itajubá; sobre o artigo 8º da Lei Maria da Penha. A coordenadora 

informou aos presentes sobre a rede que conta com a CDDMI, dois CRAS, CREAS, CAP IST 

Aids, CAPs AD, CAPs Dr. Bezerra de Menezes e os órgãos estaduais. Disse ainda que, o objetivo 

da CDDMI é elaborar, articular e executar ações, e identificar as demandas e registrar os 

atendimentos. Logo após a fala da Simone, o Adilson chamou a presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher, Márcia Abranches Osório, para fazer uso da palavra. A 

presidente falou sobre Cidadania e o Conselho, que ser conselheira é um poder que é dado para 

falar em nome da sociedade civil. Em seguida, o cerimonialista chamou as conselheiras para 

assinarem o termo de posse. A assinatura se deu no próprio impresso do Decreto Nº 6879 e logo 

após as conselheiras empossadas posaram para a foto oficial. Algumas conselheiras que faltaram, 

justificaram sua ausência, e farão a assinatura na primeira reunião ordinária. Nada mais havendo 

a tratar, encerrou-se a Reunião de Posse da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e 

aprovada será assinada por mim e pela presidente em exercício. 

  

 

  

  

 

 

Márcia Abranches Osório 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
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Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 


