CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Casa dos Conselhos
Rua Coronel Caetano Mascarenhas, 44 bairro Rio Grande
Diamantina

REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CMAS E COMDIM
ATA COMDIM Nº. 009ª, DE 07/07/2022
ATA CMAS Nº. 185 ª DE 07/07/2022
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 09:00 hs no dia 07 de Julho de
2022, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher, localizada a Rua Coronel Caetano Mascarenhas, nº 44, no Bairro Rio Grande – Diamantina, sob a coordenação
da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva e da Presidente do COMDIM Aparecida de Lourdes
Almeida. Estavam presentes através do aplicativo meet os conselheiros do CMAS, Ana Amélia da Silva Ávila, Zulma
Fernanda Santos Rocha, Ozânia Joaquina dos Reis, Nágila Steffânia Costa, Marcos Vinicius Baracho, Roberta Rezende
Leão Pires, conselheiros titulares e seus respectivos suplentes ausentes nesta reunião: TITULAR: Paulina
Barbosa de Souza, Gilmar Antônio Costa e Matheus Barbosa Werneck, Valéria Alcântara Alexandre e Daluz Edvania
Pereira Marques, Nádia Marina de Jesus Lopes e Cláudia das Graças Ferreira. Demais participantes presentes Ivanete
Corrêa Faria Secretaria Executiva do CMAS, Patrícia Vial. Estavam presentes os conselheiros do COMDIM a Presidente
do Sra. Aparecida de Lourdes Almeida, Kátia Aparecida da Cruz Silva, Flávia Reis Coelho, Aparicia Itália Tanure e
Elizânia Almeida Morais Couto, Roseane Amada da Mata, Maria Rita Porto Silva e Franciskelly Grace Maria constatando
a existência de quórum legal entre os dois conselhos para a presente sessão. A Sra. Kátia Cruz agradeceu a presença
de todos enfatizou a importância de realizar este tipo de reunião entre os Conselhos da Política de Assistência Social
e passou a palavra para a Sra. Ana Amélia secretária do CMAS que fez a leitura da Atas do CMAS de nº 184 e 185 que
foram aprovadas pelos conselheiros presentes. A presidente do COMDIM solicitou a leitura da ata 008/2021 do
COMDIM e a Sra. Katia fez a leitura e na oportunidade esclareceu algumas situações sobre o mandato dos conselheiros
da gestão de 02/01/2022 a 31/12/2023 que foi prorrogado na reunião que aconteceu no dia 01/12/2021, contudo foi
aberto um Edital para suprimir as vagas existentes e não houve inscrição, explicou que o edital ainda está em vigor
conforme seu artigo 4º que prevê a sua prorrogação enquanto não for preenchidas as vagas existentes no COMDIM;
que ainda não encaminhou a aprovação da prorrogação dos mandatos para a elaboração do decreto de nomeação pelo
Senhor Prefeito uma vez que o processo ainda não terminou e ainda por solicitação dos Conselheiros. A Presidente
Aparecida fez a conferência novamente das representações governamentais e sociedade civil, enfatizou a importância
da participação ativa dos conselheiros nesta recomposição do Conselho que apesar de alguns divergência já expostas
em reunião do conselho sobre sua representação não podemos deixar o Conselho inativo, sem as devidas reuniões
que fortalece a Rede de Defesa dos Direitos da Mulher. A Senhora Helen questionou sobre a lei de instituição do
COMDIM, que não respeita a paridade entre as representações; que esta situação chega ser um descaso com a política
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dos direitos da Mulher no município; que a lei foi para ser reestrutura e até a presente data não foi encaminhada para
a Câmara; que esteve pessoalmente na Câmara para saber sobre esta informação e ficou muito decepcionada porque
ainda não estava lá. A Sra. Nágila Costa, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social informou que a proposta
apresentada pelo COMDIM foi encaminhada para a Assessoria Jurídica da Prefeitura, porém neste setor na Prefeitura
houve mudanças de servidores, sobrecarga de trabalho devido a Proposta da Reforma Administrativa. Helen solicitou
a todos conselheiros presentes a possibilidade do conselho agendar uma reunião com o Prefeito e expor a situação
para tentar agilizar junto a assessoria, uma vez que essa morosidade está atrapalhando o andamento do conselho.
Informou ainda que a Delegacia Especializada da Mulher na pessoa da Dra. Kíria também não concorda com as
representações da sociedade civil no COMDIM. A Sra. Secretária Nágila Costa sugeriu que fosse feito contato com a
Assessoria Jurídica da prefeitura e agendasse uma reunião com alguns representantes do COMDIM para tentar resolver
esta situação. A Presidente do COMDIM Sra. Aparecida lembrou da importância de motivar os representantes das
entidades, associações que estão se fortalecendo com ações de fomento, defesa e garantias de diretos da Mulher para
participarem enquanto sociedade civil, como a exemplo da ACORDE. Foi aprovado pelos conselheiros presentes a
sugestão da secretária Nágila uma comissão para reunir com a Assessoria Jurídica da Prefeitura, composta por Sra.
Nágila Steffânia Costa(SMDS), Sra. Aparecida de Lourdes Almeida (Presidente do COMDIM), Sra. Glaciene de Jesus
Bento Costa (Conselheira - PMMG), Sra. Helen Cristina B. Perrela e Katia Aparecida da Cruz Silva(CMAS/COMDIM).
Ato contínuo com relação a apresentação do Programa ACESSUAS TRABALHO pela servidora Debora, o mesmo foi
adiado para a próxima reunião uma vez que a servidora por motivo de doença não teve condições de apresentar; que
a proposta foi disponibilizada no grupo do aplicativo do whadsapp do CMAS para os conselheiros tomarem ciência da
proposta de trabalho que já foi iniciado no Distrito de Senador Mourão na escola, e os professores apoiaram com afinco
o programa em questão. Após o termino da pauta, a Secretária Sra. Nágila ressaltou que a secretaria está empenhada
em frentes de ações sobre o combate ao trabalho infantil e do abuso e exploração de crianças e adolescentes no
município, informou ainda da possível implantação do acolhimento para adolescentes no município. As Presidentes,
Sra. Kátia do CMAS e Sra. Aparecida do COMDIM, agradeceram a presença de todos e encerram a reunião, e eu, Ana
Amélia da Silva Ávila, lavrei a presente ata, que após lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina,
07 de Julho de 2022.
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