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REUNIÃO ORDINÁRIA do COMDIM
ATA Nº. 007ª, de 09/11/2021

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, quatorze horas e trinta minutos, realizouse a 7º reunião ordinária do Conselho Municipal do Direito da Mulher-COMDIM, com a presença dos
Conselheiros online pelo aplicativo Google meet; a Presidente, a Sra. Aparecida de Lourdes Souza Almeida
representante Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Aparicia Itália Tanure representante da
Secretaria Municipal de Educação, Glaciene de Jesus Bento Costa representante da Polícia Militar; Roseane
Amada da Mata representante da Secretaria Municipal de Saúde, Clélia Maria Santos representante da OAB
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 Presidente Aparecida de Lourdes, iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos, justificou e desculpou-se por não ter participado da reunião anterior . Foi registrado a
justificativa da ausência na reunião da Flavia Reis representante Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, estava em viagem assim como a ausência das Conselheiras Eliana Tomás de Almeida, Sra. Juliana
de Fátima Baracho representantes de Movimentos Sociais ou Entidades Religiosa que estavam em outra
reunião. Ato continuo a Presidente constatou a presença de quórum legal em seguida foi lido a ata do dia
10/08/2021 que foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente relatou sobre o projeto “Trajeto
Moda,” que está acontecendo reuniões quinzenais, junto com a Rede, CRAS, CREAS, Técnicos do JudiciárioFórum. Informou que a representante do município, Mariângela das Dores Alves se encontra em Belo
Horizonte por um período de três meses para realizar capacitação e assim poder inicia o trabalho com as
mulheres vítimas de violência doméstica. Informou também sobre o ónibus lilás que visitará o distrito de São
João da Chapada, através da Sedese e da Rede Mulher, e sua importância para a população. A Sra. Kátia
Cruz relatou sobre a solicitação feita a Secretaria de Desenvolvimento Social para substituição da Conselheira
Maria de Lourdes Borges por não fazer mais parte do quatro de servidores da Prefeitura Municipal. Informou
ainda, sobre a reestruturação da Lei M. 3.999/2018, que a mesma foi encaminhada em junho de 2021, para
que a Secretária de Desenvolvimento Social encaminhasse ao gabinete do Sr.Prefeito para apreciação,
analise e enviar a Câmara Municipal para aprovação. E não havendo mais nada a tratar, AparíciaTanure
Primeira secretária desta reunião, lavrei a presente ata que após lida será aprovada por todos os presentes.
Diamantina, 09 de a novembro de 2021.

