“Alguns projetos fracassam por falta de Consultas,
outros são exitosos, por haverem boas e bons Conselheiras (os)”
Prov. Cap 15, vs. 22

Ata 06 de fevereiro 2017 - Reunião Ordinária Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher
Aos dias seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (06/02/2017)
compareceram à reunião as conselheiras conforme lista assinada pelas mesmas.
A reunião foi iniciada com as boas vindas de Elizabeth, em nome da Mesa Diretora, a
todas as conselheiras; e leitura, por Cirlene, de uma mensagem sobre o amor ao
próximo. “Eu conhecerei o Amor, quando me der conta de que posso amar as
pessoas, mesmo quando não as acho amáveis!” do livro “A Vida Vai Dar Certo para
Mim”, Iyanla Vanzant. Elizabeth inicia a reunião comunicando que a Secretária de
Desenvolvimento Social, Magna Cupertino Carvalho, não poderá comparecer à
reunião. A conselheira Inês sugere que seja agendada nova data para a presença da
Secretária, Elizabeth concorda e sugere que a Mesa Diretora faça reunião
extraordinária, discuta sobre este assunto, e se busque a decisão coletiva do
Conselho, assim como para definir ações referentes ao Dia da Mulher, por falta de
quórum nesta. Houve falha na comunicação: informe no “whatsapp” sobre ausência
da Secretária Magna confundiu e algumas entenderam que a reunião seria cancelada.
Elizabeth explicou que a pauta era extensa, portanto, não se poderia cancelá-la. A
reunião foi direcionada com a pauta sugerida: Apresentação da Secretária, que
justificou a ausência, de novas conselheiras, repasse das diretrizes aprovadas em 26
de janeiro, pela Coordenação da Casa dos Conselhos (o que foi posteriormente,
encaminhado a todas por e-mail) e o Dia Internacional da Mulher. Na sequência, foi
ratificado pelas presentes, a agenda de reuniões ordinárias deste ano do Conselho,
definidas para as seguintes datas: 06/03, 03/04, 08/05, 05/06, 03/07, 07/08, 04/09,
02/10 e 06/11/2017. Elizabeth prestou contas sobre a conclusão CMDM de 2016,
quando foram encaminhadas à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, via
Secretaria de Desenvolvimento Social as resoluções 001, 002 e 003 do CMDM, já
aprovadas pelo CMDM (cópias em anexo). Sobre o Plano Municipal de Políticas para
as Mulheres, Cirlene fez a leitura da Ata da Audiência Pública do mesmo, aprovado
“Amar é Compartilhar, Além do Pão, o Acesso à Dignidade!”
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pela Comissão Executiva; Elizabeth leu a Apresentação e os Agradecimentos que
completam o material, que foi referendado por todas. Apresentou, ainda, uma tabela
onde cada Secretaria ou Entidade que compõe o Conselho poderá inserir propostas
de atividades para a comemoração sobre o Dia Internacional da Mulher, se assim for
aprovado pela maioria. Nada mais havendo a tratar, eu Aline da Silva Gonzaga de
Melo, secretária, com as anotações da conselheira Marília, lavro a presente ata que,
se aprovada, será assinada por mim e pelas demais conselheiras.
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