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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do CMAS 
                                  ATA Nº. 001ª, de 14/04/2021 
 
 

 Aos quatorze dia do mês de Abril do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, na sala de reunião dos 

Conselhos a Rua da Glória nº132, 2ºandar, Centro, nesta cidade de Diamantina MG, foi realizada a reunião 

ordinária via online do Conselho Municipal do Direito da Mulher-COMDIM. Estavam presentes virtualmente 

pelo app meet devido as restrições da Pandemia do COVID 19 os seguintes conselheiros: Sra. Eliana Tomás 

de Almeida, Sra. Juliana de Fátima Baracho representantes de Movimentos Sociais ou Entidades Religiosa; 

Sra. Aparicia Itália Tanure  representante da Secretária Municipal de Educação, Sra. Glaciene de Jesus 

Bento Costa representante da Polícia Militar; a Sta. Roseane Amada da Mata e  Sta. Kênia Rafaelle da 

Silveira Nascimento representante da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Clélia Maria Santana Silva dos 

Santos representante da OAB  e presencialmente na sala dos conselhos a Sra. Kátia Aparecida da Cruz 

Silva representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Sra. Ivanete de Cássia Corrêa 

Faria; A Sra. Katia Cruz, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, justificou a falta da Sra. Maria 

Rita Porto Silva representante Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio e a Sta Flavia Reis 

Coelho representante Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  que justificaram  estar de férias 

regulamentares,  a Sra. Aparecida de Lourdes Souza Almeida representante Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social   informou que estava em reunião naquele momento também. Seguindo o ato, 

explicou sobre a importância do Conselho e da atuação efetiva dos seus Conselheiros. Informou sobre as 

pendências existente no Conselho, sobre a nomeações dos conselheiros no DECRETO Nº 468, de 

02/12/2019, das reuniões do conselho e da constituição da diretória.  Relatou sobre a importância do de 

regulamentar o regimento interno, do calendário mensal das reuniões e da eleição dos cargos da diretória 

que até a presente data não foi realizada, que no caso seria no ano de 2020, em março de 2020 iniciou as 

restrições da Pandemia do COVID 19 proibido as aglomerações, distanciamento social estabelecidos pela 

OMS e os órgãos sanitários municipais. Ato Continuo, a Sra Kátia informou a importância de fazer uma nova 

reunião extraordinária para a liberação do Regimento Interno, que está sendo analisado por todos os 

conselheiros, o calendário mensal das reuniões ordinárias, da eleição da diretória e todos os presentes 

manifestaram favoravelmente, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 27/04/2021 as15:00h.   

E não havendo mais nada a tratar, eu, Aparicia Itália Tanure secretária “ad referendum” desta reunião, lavrei 

a presente ata que após lida será aprovada por todos os presentes. Diamantina, 14 de Abril de 2021. 

 

 


