
ATA-004 DO CONSELHO EMPRESARIAL DA MULHER EMPREENDEDORA, 
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 11HORAS, VIA 
PLATAFORMA ZOOM 

PRESENÇAS:  A Presidente do Conselho Luciana Zanini, o Coordenador dos 
Conselhos Empresariais Marcos Brafman, a Vice-presidente do Conselho 
Adriana Macena, Gislene Carbrerisso, Valéria Montandon, Clotilde, Liliane Dutra, 
Flávia Pressoti, Nilza Dorothéa e Sâmara Merrighi.  

ABERTURA: A Presidente Luciana Zanini, deu início aos trabalhos, 
agradecendo a presença de todas, dizendo entender as justificativas, devido 
agenda corrida e das dificuldades de época de Natal. 

Saudação Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – 
Cumprimentou a todos em nome do Presidente José Anchieta que não pode 
comparecer por motivo de viagem. Cumprimentou a Luciana Zanini que ora 
assume a Presidência do Conselho, profissional com enorme experiência 
executiva, com certeza terá muito sucesso e agradeceu pela sua generosidade 
em trabalhar voluntariamente na ACMinas. Falou que o Conselho Empresarial 
da Mulher Empreendedora é de grande importância para orientar as Associadas 
neste ambiente de negócios complexo, ainda repleto de burocracia e 
insegurança jurídica. E este Conselho faz parte de um conjunto de 18 Conselhos 
Empresariais, presididos por uma equipe extraordinária de líderes que 
coordenam cerca de 600 especialistas, pessoas experientes e generosas que, 
com seu trabalho voluntário, contribuem para impactar positivamente o dia a dia 
e o futuro das empresas, dedicados aos melhores propósitos da nossa ACMinas, 
identificando e examinando questões de interesse dos nossos Associados e do 
empresariado em geral. Acredita que projetos terão de sobra para o Conselho, 
neste novo ano, tendo certamente muito assunto a tratar nesta reunião de hoje 
que certamente será de grande proveito. Agradeceu a presença e participação 
das Conselheiras, pelo importante trabalho voluntário que desenvolvem nesta 
Casa, na certeza de que teremos um ano de 2022 com muitas realizações, 
desejando muito sucesso e saúde para todos. 

Presidente Luciana Zanini – Agradeceu ao Coordenador e disse que o objetivo 
desta reunião, é lembrar algumas atividades realizadas em 2021 e o que iremos 
realizar em 2022. Em seguida a Presidente fez apresentação com os Manifestos 
do CEME; Membros do Conselho; Realizações do Conselho em 2021; Agendas 
e projetos para 2022; Eventos e parcerias. 

Debates: Vice-presidente Adriana Macena – Bom dia Luciana, amei a sua 
abertura com seu plano de ação, tudo muito bem organizado. Gostei da sugestão 
de reuniões na 3ª semana do mês e espero que em janeiro nos encontremos, 
trazendo ideias e sugestões. Flávia Pressoti – Acho super bacana a conexão 
com os demais Conselhos e concordo com as palavras da Adriana. Mas, penso 
que em janeiro sendo período de férias um pouco difícil, mas em fevereiro seria 
a melhor opção. Podemos estudar também uma parceria com os Jovens da 
JECEMG que tem várias ações muito legais também. Presidente Luciana 
Zanini – Vamos pensar no momento em janeiro, pois creio que não podemos 
pensar e deixar que o ano só inicie após carnaval. Vamos ouvir as sugestões e 



ideis e pensaremos nas datas posteriormente. Valéria Montandom – Acho 
fantástica esta ideia de interação com demais Conselhos. Interagir com a base 
e ter uma preparação com os jovens que estão iniciando seu empreendedorismo 
e também, reforçar parcerias com o Governo de Minas. Sâmara Merrighi – 
Vamos pensar nesta geração Z que está chegando, com comportamentos 
desapercebidos, mas que tem voz ativa. Nilza Dorothéa – O importante é que 
chegue onde quiserem, tem que se estudar e trabalhar muito para obter sucesso. 
Vejo que vocês são bastante responsáveis e com certeza vou aprender muito 
neste grupo, mas também posso ensinar bastante e colaborar com o trabalho. 
Gislene Cabrerisso – Fato é, que nesta pandemia, as mulheres foram muito 
prejudicadas e sugiro quem sabe, fazermos algo para motivá-las a voltar para o 
mercado de trabalho e não desistirem de seus sonhos. Presidente Luciana Zanini 
– Sabemos que 2022, não será um ano fácil, tendo em vista as eleições, mas 
vamos trazer temas atuais para debatermos em nosso Conselho. Nossa próxima 
reunião em janeiro, será para apresentação de projetos e ideias e como executá-
las. Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Parabéns, 
foi uma reunião bastante produtiva e objetiva com excelentes ideias. É muito 
importante a integração com todos os 18 Conselhos e já as convido a entrarem 
no site da ACMinas e conhecerem os objetivos dos Conselhos Empresariais 
junto à Casa, que durante este período de pandemia, participaram ativamente 
criando cartilhas e levando informações confiáveis aos nossos associados. O 
Conselho da Mulher é fundamental para que a ACMinas cumpra os seus 
objetivos, voltados aos associados. Existe um indicador, a inadimplência muito 
pequena de 0,9%, que demonstra a satisfação dos associados e que as ações 
e os benefícios foram de encontro às suas expectativas e necessidades. Sobre 
as parcerias que vocês citaram, temos aqui na Casa um Comitê de Governança 
para estudar e analisar todas as parcerias verificando se são compatíveis com 
os nossos propósitos e interessantes para os Associados. Parabéns a todas pela 
reunião. Obrigado e desejo muito sucesso em 2022. 

Encerramento – E por não haver mais assuntos em pauta, a Presidente Luciana 
Zanini agradeceu a presença de todas, fazendo uma citação como segue: “O 
pássaro busca novos pousos...e novos voos”. Vamos agora em nosso voo. 
Finalizou desejando um Feliz Natal e um 2022 de grandes realizações. Belo 
Horizonte, 16 de dezembro de 2021.  
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Por Margareth Viegas 


