
Ata da reunião realizada pela Câmara Municipal no dia 20 de março às 14:00 horas para 

tratar do Diploma Mulher Cidadã do ano de 2014. 

Aos vinte dias do mês de março do ano de 2014, reuniram- se na Câmara Municipal os 

membros nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino o Vereador 

José Camilo da Silva Júnior, sendo os membros nomeados pela portaria de nº 013/2014 

(  Nomeia  o  Conselho  do  Diploma  Mulher  Cidadã  Professora  Julieta  Burza  a  ser 

outorgado anualmente, por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher) 

compostos por 3 vereadores sendo o Vereador José Maria de Paula, Cícero de Lima 

Braga,  André  Paulino  e  por  2  servidoras  sendo  Simone  Andréia  Capacci  Sarapu 

Assessora Parlamentar e Priscilla Lopes Ribeiro Assessora Juridica.  O Diploma será 

conferido,  anualmente,  durante  sessão  da  Câmara  Municipal  o  qual  agraciará  uma 

mulher de destaque em cada área de atuação, sendo num total de 06 (seis).O Presidente 

da  Câmara  Vereador  José  Camilo  da  Silva  Júnior  compareceu a  reunião  e  usou da 

palavra para expor aos membros qual a finalidade proposta e teceu comentários acerca 

da  importância  de  destacar  nomes  de  mulheres  que  prestam serviços  relevantes  em 

nosso Município.Passou- se análises dos nomes indicados por diversos segmentos da 

sociedade.Após a análise chegou ao consenso que na área de Assistência Social o nome 

indicado foi da Senhora Mary Rodrigues Machado, presta serviços de Assistente Social 

na Comarca de Ouro Fino, na área de Educação e Cultura a senhora Maria Romilda 

Gomes  trabalha  na  Prefeitura  Municipal  de  Ouro  Fino  no  setor  da  Cultura  como 

historiadora,  na  área  de  Profissionalização  e  Emprego  a  senhora  Kimie  Suguiyana 

Chesn Proprietária da Empresa de Industria Kichen, na área de Protagonismo Juvenil a 

Senhora Adriana Pennacchi Monteiro que presta serviço a frente do Teatro Municipal, 

na área da Saúde foi indicada a senhora Aparecida de Castro Borges funcionária pública 

presta serviços a frente dos PSFs  e na área de Defesa de Diretos foi indicada a senhora 

Patrícia Giovana Rocha que presta serviços a comunidade a frente do Conselho Tutelar. 

Após a indicação dos nomes foi marcada a entrega dos diplomas para o dia 04 de abril 

de 2014 às 20:00 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal.Não havendo mais nada a 

ser tratado a presente reunião foi encerrada às 15: 40 minutos e eu, Simone Andréia 

Capacci Sarapu Assessora Parlamentar lavrei a presente ata que será assinada por mim e 

pelos membros da Comissão. Ouro Fino, 20 de março de 2014.   


