
  

 

Aos treze dias do mês de setembro

Conselhos, à Rua Comendador Schumann

Municipal dos Direitos da Mulher. Iniciou

pelas conselheiras presentes, porém houve um debate sobre as alterações de instituições e até 

mesmo sobre a retirada de associações do conselho, conforme havia sido aprovado na reunião 

anterior. Como a definição dos nomes e de instituições não estava fechada ainda, ficou definido 

que OAB, Unifei e Faculdade de Medicina, realmente entrarão no conselho, porém as instit

que vão sair serão definidas na próxima reunião, para elaboração do decreto e envio para a 

Secretaria Municipal de Governo. A instituição Artes da Terra permanece, mas a conselheira 

Roberta ficou de indicar uma suplente que possa substituí

conselheira Edlaine confirmou que não há a necessidade de alteração de Lei na Câmara 

Municipal para a alteração das instituições, ou seja, será feito apenas o decreto, pois a Lei não 

cita as representatividades, só fala que de

sociedade civil. Foi sugerida em reunião que seja criado uma apresentação / palestra padrão sobre 

o Conselho, com um conteúdo sucinto e informativo sobre as atividades e funções do mesmo. 

Esse material será utilizado para divulgação e apresentação do conselho em reuniões e eventos 

diversos. Foi questionado também sobre o registro do Regimento Interno, sendo que foi 

pesquisado tanto na prefeitura, quanto nos cartórios da cidade e o mesmo não consta registrado. 

Foi verificado com a Marielle da Secretaria Municipal de Governo sobre o regi

o mesmo não se faz necessário, basta apenas publicá

também as resoluções 001 e 002 e aprovadas pelas conselheiras. Nada mais havendo a tratar, 

encerrou-se a reunião da qual lavrei a presente at

por mim e pela presidente em exercício.

  

  

  

 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

 

 

 

 

 

Secretária 

 

 

Ata CMDM 13/09/2017 

de setembro de Dois Mil e Dezessete, 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 a leitura da ata, que foi aprovada 

pelas conselheiras presentes, porém houve um debate sobre as alterações de instituições e até 

ada de associações do conselho, conforme havia sido aprovado na reunião 

anterior. Como a definição dos nomes e de instituições não estava fechada ainda, ficou definido 

que OAB, Unifei e Faculdade de Medicina, realmente entrarão no conselho, porém as instit

que vão sair serão definidas na próxima reunião, para elaboração do decreto e envio para a 

Secretaria Municipal de Governo. A instituição Artes da Terra permanece, mas a conselheira 

Roberta ficou de indicar uma suplente que possa substituí-la caso ela não possa vir à reunião. A 

conselheira Edlaine confirmou que não há a necessidade de alteração de Lei na Câmara 

Municipal para a alteração das instituições, ou seja, será feito apenas o decreto, pois a Lei não 

cita as representatividades, só fala que deverá ser um conselho paritário entre o poder público e a 

em reunião que seja criado uma apresentação / palestra padrão sobre 

o Conselho, com um conteúdo sucinto e informativo sobre as atividades e funções do mesmo. 

Esse material será utilizado para divulgação e apresentação do conselho em reuniões e eventos 

ersos. Foi questionado também sobre o registro do Regimento Interno, sendo que foi 

pesquisado tanto na prefeitura, quanto nos cartórios da cidade e o mesmo não consta registrado. 

Foi verificado com a Marielle da Secretaria Municipal de Governo sobre o regi

o mesmo não se faz necessário, basta apenas publicá-lo no Diário Oficial do Município. Foi lida 

também as resoluções 001 e 002 e aprovadas pelas conselheiras. Nada mais havendo a tratar, 

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

 

 

 

de Dois Mil e Dezessete, às treze horas, na Casa dos 

, 337, aconteceu a reunião ordinária do Conselho 

se a reunião com a leitura da ata, que foi aprovada 

pelas conselheiras presentes, porém houve um debate sobre as alterações de instituições e até 

ada de associações do conselho, conforme havia sido aprovado na reunião 

anterior. Como a definição dos nomes e de instituições não estava fechada ainda, ficou definido 

que OAB, Unifei e Faculdade de Medicina, realmente entrarão no conselho, porém as instituições 

que vão sair serão definidas na próxima reunião, para elaboração do decreto e envio para a 

Secretaria Municipal de Governo. A instituição Artes da Terra permanece, mas a conselheira 

la não possa vir à reunião. A 

conselheira Edlaine confirmou que não há a necessidade de alteração de Lei na Câmara 

Municipal para a alteração das instituições, ou seja, será feito apenas o decreto, pois a Lei não 

verá ser um conselho paritário entre o poder público e a 

em reunião que seja criado uma apresentação / palestra padrão sobre 

o Conselho, com um conteúdo sucinto e informativo sobre as atividades e funções do mesmo. 

Esse material será utilizado para divulgação e apresentação do conselho em reuniões e eventos 

ersos. Foi questionado também sobre o registro do Regimento Interno, sendo que foi 

pesquisado tanto na prefeitura, quanto nos cartórios da cidade e o mesmo não consta registrado. 

Foi verificado com a Marielle da Secretaria Municipal de Governo sobre o registro em cartório e 

lo no Diário Oficial do Município. Foi lida 

também as resoluções 001 e 002 e aprovadas pelas conselheiras. Nada mais havendo a tratar, 

a, que depois de lida e aprovada será assinada 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 


