ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER – COMDIM
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às dezessete horas e
quinze minutos, no auditório do Centro de Referência e Atendimento à Mulher,
localizado na Rua Santos Dumont , n°100, Fundos, Centro, Petrópolis/RJ, reuniram-se
as Conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, Mérilen
Dias, Rosemere de Paula Macedo Carvalho, Maria Helena Martins Brites, Gilda Amaral
de França Couto Jorge, Carla Guerra Peixe, Luciana de Oliveira, Sonia Cristina Cabral
da Ponte, Luciana Maria Périco Machado Coura, Maria de Lourdes Thomas de Souza,
Marise Margarida Brand, Ana Maria Dias Ramos, Márcia Tinoco Gomes e Mirta Paula
Tabicas, conforme convocação publicada em Diário Oficial pela chefia de gabinete do
Município tendo como assuntos de pauta: Definição de calendário de reuniões e eleição
para Presidente do COMDIM. Mérilen, Coordenadora do Cram, realizou a entrega de
pastas contendo material a ser utilizado nas próximas reuniões do COMDIM. Gilda
Jorge, Coordenadora da Casa dos Conselhos informou aos presentes que todas as
reuniões de conselhos estão sendo realizadas na Casa dos Conselhos e que gostaria que
esta pudesse ser realizada no mesmo local visto que é um pedido inclusive do prefeito
Paulo Mustrangi. É um espaço especifico para as reuniões de todos os conselhos. Sonia
Cristina, representante da APACS disse que o local é bastante fora de mão como outras
também concordaram. Diante tal discordância colocamos em votação. Portanto as
próximas reuniões ocorrerão todas as terceiras segundas-feiras do mês no horário de
dezesseis horas, na Casa dos Conselhos, localizada a Rua Ipiranga, nº 544, Centro,
Petrópolis, RJ. Quanto à eleição para presidente do COMDIM Mérilen Dias se colocou
a disposição para concorrer à vaga. Não teve outra chapa concorrente. Portanto Mérilen
Dias é a nova presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Mérilen
aproveitou a oportunidade para solicitar aos presentes que possamos atuar de forma
efetiva e que não sejamos apenas mais um conselho. As próximas reuniões foram
agendadas para os dias dezenove de setembro, dezessete de outubro, vinte e um de
novembro e dezenove de dezembro de dois mil e onze, no horário de dezesseis horas no
auditório da casa dos conselhos. Nada havendo a ser discutido a reunião foi encerrada as
dezoito horas e trinta minutos e será assinada pelos participantes___________________

