CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do COMDIM
ATA Nº. 008ª, de 01/12/2021

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município de Diamantina reuniu-se às 14 h 30min do dia
01 de dezembro de 2021, através do aplicativo Google Meet e Presencial na Casa dos Conselhos, sob a
coordenação da Presidente do COMDIM a Sra. Aparecida de Lourdes Almeida Souza, estavam presentes
online, Flávia Reis Coelho e Kátia Aparecida da Cruz Silva (Secretaria de Desenvolvimento Social),
Franciskelly Grace Maria, representante da Câmara Municipal, Aparícia Itália Tanure representante da
Secretaria Municipal de Educação, Roseane Amada da Mata representante da Secretaria Municipal de
Saúde, Glaciene de Jesus Bento Costa, representante da Polícia Militar, Clélia Maria Santana Silva dos
Santos representante da OAB, Juliana de Fátima Baracho (Movimento Social ou Entidade Religiosa),
Fernanda Rocha Coordenadora do CREAS Municipal, Helen Buttiginol Perrella e a servidora Sra. Ivanete
Faria. Após a constatação de quórum legal, a presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e colocou para deliberação e aprovação a Ata 007, de 09/11/2021 que foi aprovada pelos
conselheiros presentes. Em seguida a Presidente passou para a deliberação sobre o mandato dos
conselheiros do COMDIM da gestão 2019/2021, que termina amanhã, dia 02/12/2021, podendo ser
prorrogado por igual período, conforme o disposto no § 4º, do artigo 3º, da Lei Municipal 3.999/2018 e
suas alterações posteriores que instituiu o Conselho. A Presidente colocou em discussão sobre a
prorrogação do mandato e solicitou da Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva que informasse sobre o
processo por que existiam algumas pendencias e questionamento de participação no conselho por parte
de representantes da sociedade civil e governo, dos conselheiros não assíduos no conselho para firmar
sobre o desejo de continuar ou não, ou ainda, indicar outros conselheiros para o próximo mandato; que os
e-mails encaminhados foram para a UEMG, Delegacia de Defesa da Mulher, Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, Câmara Municipal de Diamantina. Foi Informado pela Conselheira Kátia Cruz que a
Diretora da UEMG na pessoa da Sra. Simone Murta respondeu que seus representantes, não tem mais
vínculos com a Universidade e não tem interesse em continuar, solicitando que a oportunidade de
participar no referido conselho para outras universidades. Ainda que a Delegacia de Defesa da Mulher
informou que nem sabia que era conselheira do COMDIM, que em 2019 no início da gestão não foi
comunicada nem convocada para posse e que em 2021, via telefone da Casa dos Conselhos foi
questionada novamente para participar que ao analisar a lei que instituiu o Conselho não concordava com
a legislação ali descrita, pois coloca que a Delegacia de Defesa da Mulher, a polícia Militar na
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representação da sociedade civil; que existe no município a Rede de Mulheres que vem se destacando
com suas ações continuas e pontuais, não só no município Diamantina, mas na região do Alto
Jequitinhonha e não está no conselho. Ainda neste contexto que a Conselheira Glaciane da Polícia Militar
também questionou estar na representação da Sociedade Civil. E Kátia Cruz enfatizou que não fazer a
prorrogação dos mandatos dos conselheiros neste momento, em protesto às mudanças reivindicadas na
lei, não seria o correto, pois o Conselho precisa estar regular e em funcionamento para que as mudanças
necessárias aconteçam com a participação dos conselheiros; que a proposta do Projeto de Lei que
reestrutura a lei que criou o COMDIM foi encaminhada em junho de 2021 para a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social fazer as ponderações e encaminhar ao gabinete do Senhor Prefeito para
apreciação; que as representações do COMDIM há muito tempo tem sido alvo de reclamações da
Delegacia de Defesa da Mulher, da Polícia Militar e da UEMG que são órgãos governamentais; que a
prorrogação do mandato dos conselheiros neste momento é importante, pois mesmo com a insatisfação
dos conselheiros é importante manter o conselho ativo e em funcionamento. E explicou aos conselheiros
que diante da reformulação da Lei, o Conselho tem autonomia para fazer novo edital para recomposição
dos seus representantes, basta o plenário deliberar. E diante das informações a Presidente atendendo
as reinvindicações dos conselheiros presentes colocou em votação o envio novamente da
proposta da lei com as devidas alterações para ser apreciada ainda pela Câmara este ano de 2021,
o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Em seguida a Presidente colocou em votação a
prorrogação do mandato dos conselheiros do COMDIM, para o período de 02 janeiro de 2022 a 31
de dezembro de 2023, que foi aprovado pelos conselheiros presentes e as duas vagas existentes
serão substituídas após selecionadas via Edital de Chamamento Público e posteriormente
encaminhadas para nomeação do Prefeito através de Decreto Municipal, assim composto:
REPRESENTANTES

GOVERNAMENTAIS:

dois

representantes

da

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Social: Titular: Aparecida de Lourdes Almeida, Suplente: Maria Clara de Aguiar Cruz,
substituir por Kátia Aparecida da Cruz Silva e

Titular: Flávia Reis Coelho, Suplente: Maria de Lourdes

Borges Santos, substituir por Zulma Fernanda Rocha Santos. II – Representante da Secretaria Municipal
de Educação: Titular: Aparícia Itália Tanure e Suplente: Elizânia Almeida Morais Couto III – Representante
da Secretaria Municipal de Saúde: Titular: Roseane Amada da Mata e Suplente: Kênia Rafaelle da Silveira
Nascimento. IV – Representante da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio: Titular: Márcia
Betânia Oliveira Horta e Suplente: Maria Rita Porto Silva; V - Representante da Câmara Municipal de
Diamantina: Titular: Franciskelly Grace Maria e Suplente: Samilli Tamara Silva. REPRESENTANTES NÃO
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GOVERNAMENTAIS: I – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - 12ª Subseção da OAB:
Titular: Clélia Maria Santana Silva dos Santos e Suplente: Rosângela Dias Oliveira. II– Representante da
Delegacia de Defesa da Mulher: Titular e Suplente (aguardando a alteração na lei). III - Representante de
Instituições de Ensino Superior: Titular e Suplente: (aguardando Chamamento Publico para preenchimento
da vaga). IV – Representante do Conselho Municipal de Assistência Social: Titular: Ozânia Joaquina
Suplente: Aline. V- Representantes de Movimentos Sociais ou Entidades Religiosas: (Igreja Católica)
Titular: Eliana Thomás de Almeida e Suplente: Juliana de Fátima Baracho. VI – Representantes da Polícia
Militar: Titular: Glaciene de Jesus Bento Costa e Suplente: Durval Queiroga Neto. E não havendo mais
nada a ser tratado a Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu Aparícia Itália
Tanure segunda secretária do COMDIM, lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada pelos
conselheiros presentes.
Diamantina, 01 de Dezembro de 2021.

Aparícia Itália Tanure - segunda secretária do COMDIM
Aparecida de Lourdes Almeida - Presidente

