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Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, às 9:00 horas, as integrantes Conselho Municipal
do Direito da Mulher-COMDIM, participaram virtualmente via celulares pelo app meet, de uma reunião com a
Diretória de Direitos Humanos e Trabalho da SEDESE. O objetivo dessa reunião foi receber informações
sobre o projeto TRAJETOS DA MODA, bem como a forma de participação do Município de Diamantina.
Estavam presentes os seguintes conselheiros: a Sra. Helen Cristina Buttingnol Perrella representante do
Movimento Social; Sras. Aparecida de Lourdes Almeida Souza, Flavia Reis Coelho e Katia Cruz
representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; participou também a Sra. Secretária
Nágila Steffânia Costa. Estavam presentes nesta reunião representantes da equipe da SEDESE Regional
Diamantina, do Conselhos da Mulher e Secretarias das cidades que irão fazer parte do projeto, sendo elas:
Almenara, Diamantina, Governador Valadares, Montes Claros, Muriaé Salinas e Teófilo Otoni. As
palestrantes, Sras. Jailane Devaroop Pereira Matos e Adriana Machado R. Cardoso apresentaram o projeto
que em síntese consiste na articulação de forças entre o Estado, a iniciativa privada e sociedade civil na
construção coletiva de políticas voltadas para a mulheres vítima de violência doméstica. Os objetivos do
projeto são: Oferecer oportunidades de trabalho e geração de renda; apoiar o reerguimento psíquico e social
de vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social; promover equilíbrio e harmonia
de relações no âmbito de dor e duto familiar; Potencializar o crescimento econômico e social de Minas Gerais;
Apoiar no rompimento do ciclo da violência doméstica. Tendo como primeira etapa a capacitação de sete
líderes representantes dos municípios supracitados, que ocorrera no período de 02/08 a 30/10 de 2021.
Explanou sobre o perfil dessa líder e por fim abriu para considerações. Dando sequência apresentou o
cronograma de execução da primeira etapa, ficando os municípios com a responsabilidade de informar a
Coordenadoria de políticas para mulheres em nove de julho de dois mil e vinte um, a forma de seleção das
líderes. Houve um consenso entre os participantes que a indicação da líder se daria com a participação do
COMDIM. O projeto foi consideraram por todos como uma excelente oportunidade de fortalecimento para os
Conselhos. Não havendo mais nada a tratar eu Aparecida de Lourdes de Almeida Souza, secretária do
COMDIM, lavrei a presente ata que após lida se aprovada será assinada por mim e pelos participantes do
município de Diamantina nesse ato.
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