
COMUNICADO 
  
 

Dispõe sobre Indicação de Conselheiras

 
 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE ITAJUBÁ

neste ato representado por sua presidente, 
vigência do mandato dos atuais conselheiros se encerra em novembro de 2017, TORNA público a 
todas as instituições aptas e interessadas, que receberá indicações de conselheiras titulares e 
respectivas suplentes para mandato de 02 (dois) anos.

 
As indicações deverão ser encaminhadas a 

Comendador Schumann, 337, Centro
conselhodamulher@itajuba.mg.gov.br
novembro de 2017. 

 
OBSERVAÇÃO: são aptas as instituições em

(dois) e que desenvolvam atividades relacionadas a políticas para mulheres.
 
  
 

  
  
 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

 

 

COMUNICADO CMDM Nº 001/2017

Dispõe sobre Indicação de Conselheiras para o CMDM

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE ITAJUBÁ
neste ato representado por sua presidente, Márcia Abranches Ozório, CONSIDERANDO que a 
vigência do mandato dos atuais conselheiros se encerra em novembro de 2017, TORNA público a 

interessadas, que receberá indicações de conselheiras titulares e 
respectivas suplentes para mandato de 02 (dois) anos. 

As indicações deverão ser encaminhadas a Márcia Abranches Ozório
omendador Schumann, 337, Centro – Itajubá/MG – CEP 37501

conselhodamulher@itajuba.mg.gov.br, até a data da próxima reunião, que será no dia 

OBSERVAÇÃO: são aptas as instituições em regular funcionamento há no mínimo 02 
(dois) e que desenvolvam atividades relacionadas a políticas para mulheres.

Itajubá, 18 de outubro de 2017. 

 
 

Márcia Abranches Ozório 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

 

2017 

para o CMDM 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE ITAJUBÁ – CMDMI, 
CONSIDERANDO que a 

vigência do mandato dos atuais conselheiros se encerra em novembro de 2017, TORNA público a 
interessadas, que receberá indicações de conselheiras titulares e 

Márcia Abranches Ozório, no endereço Rua 
37501-056 ou pelo email, 

reunião, que será no dia 8 de 

regular funcionamento há no mínimo 02 
(dois) e que desenvolvam atividades relacionadas a políticas para mulheres. 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 


