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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do COMDIM 
                                             ATA Nº. 006ª, de 10/08/2021 
 
 

Aos décimo dia do mês de agosto 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 

via celulares pelo app meet 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 Srta. Roseane Amada da Mata e  Srta. Kênia Rafaelle da Silveira Nascimento representante 

da Secretaria Municipal de Saúde, e presencialmente na sala dos conselhos a Conselheira a Sra. Kátia 

Aparecida da Cruz Silva e a servidora Sra. Ivanete de Cássia Corrêa Faria; A conselheiro Sra. Katia Cruz, 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, justificou a falta da Sra. Aparecida de Lourdes Souza 

Almeida representante Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  estava em reunião. Foi averiguado o 

quórum, em seguida foi relatado para os conselheiros sobre o parecer Jurídico direcionada a representação 

do movimento social no conselho. Informou que Lei 3999/2018 prevê apenas um(01) representante e não 

teria como incluir outro representante do movimento social. Diante da explicação foi informado que a Srta. 

Helen Perrella não teria como representar a União Brasileira de Mulheres de Minas Gerais devido ser um 

movimento social. Em discussão com as conselheira a respeito da presidência, foi perguntado a Sra. Glaciene 

Costa sobre a possibilidade de assumir a presidência uma vez que a mesma era vice. Em resposta a Sra. 

Glaciene informou que devido ser representante da Policia Militar não saberia informar se poderia assumir a 

presidência e achou melhor colocar outra representação. Perguntado aos conselheiro uma nova indicação 

para o cargo, todos indicaram a Conselheira Aparecida de Lourdes, porem devido à ausência nesta reunião 

da Conselheira Aparecida, foi feito contato via telefone para a referida conselheira que aceitou o resultado da 

votação para o cargo de Presidente do COMDIM. Ficando assim constituída a primeira diretória como 

Presidente a Sra. Aparecida de Lourdes Almeida Souza em substituição a Sta Helen Perrella que de acordo 

das orientações da Assessoria Jurídica da prefeitura estava impossibilitado de exercer este cargo diante do 

Conselho, pois a representação de Movimentos populares já estava preenchido no COMDIM; a Vice-

Presidente a  conselheira Glaciene de Jesus Bento Costa, Sra. Maria de Lourdes Borges como a primeira  

secretária em substituição a Conselheira de Aparecida de Lourdes Almeida de Souza eleita para Presidente 
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nesta data,  e a segunda secretária a Sra. Aparicia Itália Tanure. Ainda nesta reunião foi votados e aprovado 

pelos conselheiros presentes à manifestação favorável a todas atos deliberados nas reuniões 

anteriores do COMDIM. 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 será aprovada por todos os presentes. 

Diamantina, 10 de agosto de 2021. 


