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 Aos vinte e sete dia do mês de Maio do ano de dois mil e vinte um, às quinze 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 

via celulares pelo app meet os seguintes conselheiros: a Sra. Helen Cristina Buttignol Perrella representante 

da Organização da Sociedade Civil; Sra. Aparicia Itália Tanure e Sra Elizânia Almeida Morais Couto 

representante da SME, Sra Aparecida de Lourdes Almeida representante da SMDS; Sra. Glaciene de Jesus 

Bento representante da Polícia Militar; a Sra. Kênia Rafaelle da Silveira Nascimento representante da SMS, 

a Sra. Juliana Godinho Baracho, Sra. Eliana Tomás de Almeida representantes do MSR, ; e presencialmente 

na sala dos conselhos as servidoras a Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva e Sra. Ivanete de Cássia Corrêa 

Faria; A Sra. Katia Cruz, Gerente de Assuntos Comunitários iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos em seguida explicou sobre a importância do Conselho e da atuação efetiva dos seus conselheiros. 

Informou sobre a eleição dos cargos da  diretoria que até a presente data não foi  realizada, pois os 

conselheiros foram nomeados em 2019, através do DECRETO Nº 468, de 02/12/2019; Ato continuo foi 

constatado a existência de quórum legal para instalação e deliberação desta assembleia, com a finalidade 

específica de: 1) Eleição e posse da diretória  para a Gestão 2021 a 2023;  2) Deliberação do regimento 

Interno; 3) Deliberação do Calendário 2021;  A Sra. Kátia apresentou os cargos da diretória previsto na Lei 

Municipal 3999 de 15/06/2018, e em seguida colocou em discussão e votação, a composição dos cargos ficou 

assim constituídos após aprovação dos conselheiros presentes: Diretoria: Presidente: Hellen Cristina 

Buttingnol Perrella, Vice-Presidente: Glaciene de Jesus Bento Costa; Primeira Secretária: Aparecida 

de Lourdes Almeida , Segunda Secretária Aparicia Itália Tanure;  Os conselheiros foram  eleitos para  um 

mandato de Três anos, iniciando em 27 do mês Abril de 2021 e com término em 27 do mês de Abril de 

2023, pelo que agradeceram a confiança neles depositada. Ato continuo foi proposto a deliberação do 

Regimento Interno e o calendário de reuniões ordinárias do COMDIM porem todos os conselheiros presentes 

optaram para realizar na próxima reunião. E não havendo mais nada a tratar, eu Ivanete de Cássia Corrêa 

Faria, secretária “ad referendum” desta reunião, lavrei a presente ata que após lida e aprovada por todos os 

presentes. Diamantina, 27 de Abril de 2021. 

 
 


