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REUNIÃO ORDINÁRIA do COMDIM
ATA Nº. 003ª, de 23/06/2021

Aos vinte e três dia do mês de junho 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 de forma
virtualmente através do aplicativo meet os seguintes conselheiros: a Conselheira Sra. Aparecida de Lourdes
Almeida (SMDS), Sra. Helen Cristina Buttignol Perrella (OSC); Sra. Elizânia Almeida Morais Couto(SME),
Sra. Flavia Reis Coelho SMDS, Franciskelly Grace Maria (CMD); Roseane da Mata (OSC), a Sra. Juliana
Godinho Baracho OSC, Sra. Eliana Tomás de Almeida OSC, Sofia Couto, ainda e presencialmente na sala
dos conselhos a Conselheira Kátia Aparecida da Cruz Silva e Sra. Ivanete de Cássia Corrêa Faria; A
Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e confirmando e existência de quórum legal
solicitou da Secretária a leitura da ata do dia 27/04/2021, que foi aprovada pelos conselheiros presentes.
Ato continuo, a presidente apresentou novamente a proposta do Regimento Interno que foi analisada por uma
comissão de conselheiros e após as discursões, os conselheiros presentes manifestaram favoravelmente
pela aprovação do REGIMENTO INTERNO DO COMDIM. Seguindo ainda a pauta da presente reunião, a
presidente colocou para apreciação dos Senhores Conselheiros o Calendário de reuniões do COMDIM para
o restante do Ano de 2021, conforme dispõe o Regimento Interno, ficando aprovado a partir da
presente, em Julho/2021 no dia 13, dia 10 Agosto, 14 Setembro, 19 Outubro, 09 Novembro, 14
Dezembro; que as reuniões do COMDIM , serão realizadas nas segundas TERÇAS FEIRAS de cada
Mês no Horário de 15:00h, com a DURAÇÃO da reunião é de 02 horas, podendo o Plenário deliberar
por sua prorrogação; Ato a Presidente passou a palavra para a Conselheira Kátia Cruz e Gerente de
Assuntos Comunitários que informou os conselheiros presentes que foi encaminhado para a SMDS a ata da
reunião de eleição da Primeira Diretoria do COMDIM que seria o mandato de 2019/2021 que não foi realizada
em 2019; que também em 2020 devido às restrições da Pandemia o Conselho ficou impossibilitado também
desta ação; que a documentação encaminhada será para a regulamentação das deliberações do COMDIM
no dia 17/04/2021 aguardando sua normatização através de Decreto Municipal . E não havendo mais nada
a tratar, eu Primeira Secretária Aparecida de Lourdes Almeida, lavrei a presente ata que após lida e aprovada
por todos os presentes. Diamantina, 23 de junho de 2021.

