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UniDaDe De Direitos HUmanos

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA CMDM - 10/11/2021

A Presidenta do CMDM - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 

no uso das suas atribuições, convoca as Conselheiras de direitos para 

a Reunião Ordinária Virtual a  ser realizada no dia 10 de novembro 

de 2021 (quarta-feira), às 16h pela plataforma Google Meet, cujo 

link de acesso será disponibilizado na mesma data através Grupo do 

WhatsApp, para apreciação da seguinte PAUTA DO DIA:

I. Abertura 

II. Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;

 III. Comunicação e justificativas das ausências das conselheiras;

 IV. Avisos, comunicações, registros de fatos, apresentação de propo-

sições e moções, correspondências e documentos de interesse da ple-

nária; 

V.Discussão e votação da ordem do dia.

a) Conversa e demandas das mulheres do Monte Verde. 

b) Verificação dos ofícios emitidos. 

 1. Comissão de Comunicação. 

a) Informações sobre a campanha da Dignidade menstrual. 

V. Encerramento
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DICAS DE 
 
DE ÁGUA
ECONOMIA

5 minutos com a torneira aberta
consomem 40 litros de água pura. Só abra
a torneira quando necessário 

ESCOVANDO OS DENTES E
FAZENDO A BARBA:

Deixe a torneira fechada ao  
LAVANDO A LOUÇA:

ensaboar a louça. Esse hábito economiza
até 100 litros de água. 

O ideal é usar a máquina de lavar
LAVANDO A ROUPA:

roupas com capacidade total. 

Tome banhos de, no máximo, 5 
HORA DO BANHO:

minutos e feche a torneira ao ensaboar. A
cada minuto, mais de 10 litros de água vão
pelo ralo. 

Uma torneira pingando consome
PINGA-PINGA:

46 litros de água e, em um mês, 1.380
litros. 

Use regador para molhar as plantas
LAVANDO JARDIM E CARRO:

e nunca usa mangueira para lavar o carro 
ou a calçada. Use balde e vassoura. 


