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RESOLUÇÃO Nº. 15 DE JUNHO DE 2020. 

 

“Dispõe sobre a prorrogação de mandato dos conselheiros de 

direitos representantes da sociedade civil no Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher - Timóteo/MG e dá outras 

providências”. 

 

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Timóteo - CMDM, no uso de suas 

atribuições;  

 

 Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da 

Saúde, para prevenção ao COVID-19 – Coronavírus; 

 Considerando o Decreto municipal nº 5.265, de 16 de março de 2020 que “Dispõe sobre 

medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Pode 

Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e contingenciamento em saúde 

do COVID-19 – Comitê extraordinário COVID 19 e dá outras providências”; 

 Considerando que a situação de pandemia enseja medidas urgentes, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública;  

 Considerando a Lei Municipal Lei nº. 2717, de 05 de Abril de 2007 c/c da Lei nº. 3319, de 25 

de novembro de 2013 que estabelece parâmetros relativos à Política Municipal dos Direitos da 

Mulher e suas alterações; 

 Considerando o encerrando do mandato dos atuais conselheiros de direitos, eleitos em 

assembleia realizada no dia 21 de março de 2018, no dia 20 maio de 2020; 

 Considerando a reunião ordinária realizada no dia 16 de junho de 2020, pela plataforma 

“Google Meet”, resolve: 

 

Art. 1º Solicitar a prorrogação de mandato aos órgãos competentes, dos atuais conselheiros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Timóteo/MG por um ano, em caráter excepcional, 

passando a encerrar no dia 16 de junho de 2021.  

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
Vera Lúcia Antunes Lopes Dutra               

Presidente do CMDM     


