
ATA  DA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DOS
DIREITOS DA MULHER aos cinco de fevereiro  do ano de dois mil e vinte
um,  as  oito  horas,  na  sede  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento  Social  de  Pará  de  Minas,  situada  à  Rua  do  Acre,  84
centro.  A reunião foi dirigida pela vice Presidente ( Presidente Interina)
Karina Sanches . Áglia Campolina  iniciou a reunião voltada para a ausência
de algumas conselheiras sem justificativa e da dificuldade de adesão de
outras conselheiras. Presente nesta reunião Suellen Cristina Vasconcelos
Brandão   (  representando  a   Tensão  Primária  de  Saúde:  Lillian  e  da
Vigilância:  Carolina), Maria Angelica Varela como Presidente da Comissão
Pra  Mulher,  e  Denise  Alencar  -  SMADS.  Pauta  em  Questão:  Dia
Internacional da Mulher – 8 de março  Neste momento foi repassado a
palavra  para  a  assistente  social  Denise   Alencar(  SMADS):  serão
confeccionado folder (  folheto)  em comemoração ao dia Internacional
( modelo  2020), com alterações e mensagens  mais alegres.  Prevalecer os
telefones   dos  equipamentos  e  distribuídos  nos  equipamentos  e  nas
unidades de saúde.  Será agendado uma coletiva de Imprensa ( Eden –
Prefeitura). Programa na Radio Santa Cruz, e se possível no programa na
Radio -GRNEWS. Enviaremos oficios aos equipamentos/PROMAFs ( sócios
educandos),  Secretaria  Municipal  de  Educação,e  SRE  para  trabalhar  e
estimular os alunos e os  educandos ( PROMAFS),   com frases , desenhos
e  mensagens para as mulheres. Este evento era feito sempre na Praça da
Matriz,  com  participação  da  população   no  período  da  manhã,
infelizmente  com  a  Pandemia  não  será  possível.  Faremos  nossa
homenagem  na  medida  do  possível.   Aprovado  por  todos.    Aglia
Campolina apresentou a Resolução 01/2021 CMDM  -Processo de eleição/
Edital  de  eleição  ,  aprovado  e  assinado  pela  presidente  interina
KarianSanches, marcado para o dia 17 de março de 2021. Denise Alencar,
agradeceu a presença de todas, eu Áglia Campolina, secretária executiva
da Casa dos Conselhos  lavrei esta ata que depois de lida e aprovada será
assinada por todos. 


