COMUDI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Sede: Casa dos Conselhos localizada a Rua da Glória, 132, 2ºandar
Diamantina MG – telefone 38- 3531.7049.

Ata COMUDI Nº. 017, de 19/04/2021. Ao décimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte um as
quatorze horas e trinta minutos na Casa dos Conselhos localizada à Rua da Glória nº132 ,2º andar
foi realizada a reunião extraordinária, via online do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso –
COMUDI, estavam presentes o Presidente do COMUDI, Sr. Geraldo Domingos da Cruz, a Sra. Kátia
Aparecida da Cruz Silva e a Sra. Ivanete Faria e Sra. Maria Eliete Santos Silva e online através do
aplicativo meet os conselheiros: Sr Juarez dos Santos Machado, Sra. Jacira Sueli Cunha, Sra.
Luciana de Freitas Campos, Sra. Michelle Lima, Sra. Letícia Araújo Neves Sena, Sra. Paulina Souza, ,
Sra. Conceição Lima de Souza. O Sr. Geraldo Domingos da Cruz deu início a reunião
cumprimentando todos os presentes, em seguida registrou a existência de quórum legal e
aprovação da Ata 016, de 12/03/2021 pelos conselheiros presentes. Ato continuo passando para
a primeira pauta da reunião a propósito da deliberação do Regimento Interno e a Conselheira
Luciana informou que existe uma comissão que está analisando a proposta do Regimento Interno,
agendou uma reunião com a Sra. Jacira, também membro desta comissão para concluir a
revisão da proposta para depois apresentar aos conselheiros para deliberação final, o que foi
aprovado pelos conselheiros presentes;

Passando para a terceira parte da pauta sobre a

regulamentação do mandato dos conselheiros atuais que já está vencido desde 14/02/2021; que
neste assunto fodo analisar a situação do COMUDI, enfatizou que os cargos da diretoria da gestão
em questão não retrata a determinação da Lei que instituiu o Conselho do Idoso, que não está
previsto o cargo de conselho fiscal tampouco do 1º. e 2º. Tesoureiros, que a partir do novo mandato
de 2021/2023, que retificaria este quadro de cargos obedecendo a lei do COMUDI. Explicou ainda
que diante da pandemia do COVID 19, propôs usar os recursos da internet para a realização das
reuniões, que já foi solicitado para a Secretaria Nágila a ampliação da Internet da Casa dos
Conselhos para este fim; que o conselho neste momento tão difícil que atinge a todos, inclusive os
idosos com várias restrições, devem trabalhar para fiscalizar e garantir que os direitos da pessoa
idoso sejam respeitados. O Presidente Sr. Geraldo Cruz que explicou que teve de interromper as
reuniões devido as circunstâncias e restrições da Pandemia. Informou sobre a reunião que teve com
a Sra. Kátia sobre as prorrogação e substituições dos membros do Conselho e da prorrogação ainda
da gestão da diretoria e colocou a palavra a disposição dos conselheiros para manifestarem sobre a
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prorrogação do mandato que venceu em 14/02/2021 que devido as restrições da Pandemia não foi
possível reunir presencialmente para deliberar sobre a prorrogação dos mandatos ou não. A Sra
Jacira pediu a palavra e perguntou sobre os representantes da sociedade civil e governo e sobre as
substituições e indicações. Foi esclarecido pela Sra Kátia sobre a prorrogação de mandado previsto
na lei e no Decreto Municipal nº. 051 de 13/02/2019 que não consta a Secretaria Municipal de Saúde,
mas os representantes tomaram posse na gestão anterior; que as substituições dos representantes
do Governo são indicadas pelo Sr Prefeito ou Secretário Municipal de cada área; que os membros da
Sociedade Civil é realizada através de seleção publica via Edital onde as entidade e movimentos
sociais organizados indicam os seus representantes e no dia da assembleia geral é realizado a
votação para assumir uma vaga no conselho. Sr Geraldo

pediu aos conselheiros que se

manifestassem se querem permanecer no conselho e sobre o cargo vago de vice presidente, tendo
em vista que Sra. Maria Batista não é mais servidora da Prefeitura Municipal de Diamantina; Foi
deliberado e aprovado pelos conselheiros presentes a prorrogação do mandato dos
conselheiros e da Diretoria para a gestão 2021/2023, que ficou constituída por: Presidente
Geraldo Domingos da Cruz; Vice Presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva eleita em
substituição a Maria Batista, Primeira secretária: Lidiane Cristina da Silva, Segunda Secretaria
Patrícia da Assunção Vial eleita em substituição a Elvira do Rosário; Primeiro Coordenador
Financeiro: Juarez dos Santos Machado, Segundo Coordenador Financeiro: Eurípedes
Gonçalves de Araújo. O Sr Juarez informou que está de licença sem vencimento da PMD e não
sabe se poderá permanecer, que gostaria muito de continuar e a Sra. Kátia informou que irá conferir
na legislação com a assessoria jurídica da Prefeitura; O Sr Geraldo apresentou o calendário das
próximas reuniões ordinárias e que serão online e se todos concordavam, o que foi aprovado
pelos conselheiros presentes. A Sra. Luciana relatou que o calendário não estava na pauta e se
poderia ser aprovada, em resposta o Sr Geraldo informou que sim, e que a próxima reunião será
no dia 27/05/2021 o que foi aprovado pelos conselheiros presentes; E não havendo mais nada a
ser tratado o Sr Geraldo presidente do COMUDI, agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião, e eu, Lidiane Cristina da Silva, Primeira Secretária lavrei a presente ata, que após lida, foi
aprovada pelos presentes. Diamantina, 19 de Abril de 2021.

