CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - COMUDI
Casa dos Conselhos localizada a Rua Coronel Caetano Mascarenhas nº44 Bairro Rio
Grande em Diamantina MG

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUDI Nº 027/2022, de 23/06/2022.
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação 027 e da Pauta da reunião
DATA DA REUNIÃO:23 de junho de 2022.
HORÁRIOS: A Reunião iniciou às 9:00h e terminou às 12:00h.
LOCAL DA REUNIÃO: Rua Coronel Caetano Mascarenhas, nº44 Bairro Rio Grande de Modo remoto, pelo
aplicativo de reuniões online Google Meet
PRESIDENTE em exercício: Kátia Aparecida da Cruz Silva
CONSELHEIROS PRESENTES:
1. Jacira Sueli Cunha (Associação dos Aposentados e Pensionistas) Presidente
2. Kátia Aparecida da Cruz Silva- Vice Presidente
3. Paulina Barbosa de Souza. Representante Secretaria Municipal de Educação
4. Ludmara Campos Farnezi -Representante Secretaria Municipal de Saúde
5. Luiz Francelino da Silva - Representante Secretaria Municipal de Esporte
6. Décio dos Santos Gomes -Representante grupos religiosos (Assembleia de Deus e 1ª Igreja Batista)
7. Ester Baquer Representante grupos religiosos (Assembleia de Deus e 1ª Igreja Batista)
8. Luciana de Freitas Campos - Representante dos profissionais da área de assistência social; (UFVJM)
9. Conceição Lima de Souza -Representantes de entidade de longa permanência de idoso;
10. Lidiane Cristina da Silva -Representantes de entidade de longa permanência de idoso;
11. Patrícia da Assunção Vial -Representante do idoso; (Irmandade Nossa Senhora da Saúde).
12. Genisleviny Marino representante do Asilo Frederico Ozonam
CONSELHEIROS AUSENTES:
1. Titular: Juarez dos Santos Machado / Suplente: Alfredo Fernandes Filho Rep. Fazenda.
2. Titular: Samuel Luiz de Souza Pereira / Suplente: Eduardo Geraldo da Cruz, Rep. de parceiros
voluntários;
3. Titular: Paulina Barbosa de Souza / Suplente Regina Rodrigues Saraiva Representante Secretaria
Municipal de Educação;
4. Titular Maria Eliete Santos Silva / Suplente Zélia Aparecida Vieira França. Representante de Agência
de Viagem.
DEMAIS PARTICIPANTES:
1. Michelle da Silva Miranda
2. Ivanete de Cássia Corrêa Faria –SMDS
CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA A PRESENTE REUNIÃO
DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO COMUDI, Nº 26 de 17/03/2022, que foi lida e aprovada.
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USO DA PALAVRA e DELIBERAÇÃO:
1. Vice Presidente Kátia Cruz, deu início a reunião a pedido da Presidente Jacira, agradeceu a presença
de todos em seguida fez a leitura da Ata que foi aprovada por todos os presentes. Informou aos
conselheiro o pedido de afastamento da Diretoria do COMUDI no cargo de Presidente a conselheira Jacira
Cunha, faz a leitura do oficio emitido por ela para o conselho informando sua solicitação do afastamento
e se desculpando, pois justificou por se tratar de problemas pessoais.
2. A presidente Jacira usou da palavra complementando seu pedido de afastamento e que gostaria de
continuar no conselho somente enquanto conselheira representante da categoria de aposentados e
pensionista de Diamantina, o que foi acatado pelos conselheiros presentes.
3. A Sra. Kátia Cruz, Vice Presidente informou que diante do afastamento da conselheira Jacira da
Presidência irá providenciar nova eleição do referido cargo de acordo com as normas do regimento interno
do COMUDI.
4. A Conselheira Maria de Jesus, indagou se a eleição do presidência continua sendo de representante da
Sociedade Civil, e a Sra. Kátia respondeu que sim, pois o mandato da atual gestão ainda não terminou.
5. Continuando a Sra. Kátia informou sobre a visita da comissão na Entidade de LPI – Asilo Frederico
Ozanan, leu o relatório da comissão que será parte integrante desta ata.
6. Presidente Jacira Cunha enfatizou que enquanto Presidente do COMUDI não estava apta ao cargo e
expôs suas dificuldades e receio de atrapalhar o andamento do conselho e que permaneceria somente
como Conselheira. Ato continuo, informou que entrou em contato com o Conselho Nacional para a
possibilidade de uma capacitação para os Conselheiros e que assim que tiver uma resposta comunicará
os conselheiros. Agradeceu a todos pelo apoio e cooperação.
7. Conselheira Nádia, expos o seu sentimento de tristeza diante da decisão da Sra. Jacira, elogiou sua
disposição e atuação no Conselho.
8. Conselheira Maria de Jesus colocou à disposição do conselho para os procedimentos eleitorais do
cargo de presidente;
9. Conselheira Luciana perguntou sobre a validade da reunião uma vez que a Vice Presidente Kátia estava
presente na reunião via online, como a maioria devido o COVID 19, e a Sra. Kátia Cruz afastada do
serviço e que estando afastada no seu entender não poderia participar da reunião, informou que o Covid
19 continua fazendo vítimas e estimou melhoras a Sra. Kátia.
10. A Conselheira Kátia agradeceu e respondeu a todos os presentes a pergunta da conselheira Luciana
que estava tranquila com esta ação, que o intuito era de não deixar o conselho com suas atividades
paradas, atendeu ainda um pedido da Sra. Jacira que estava insegura naquele momento, que a reunião
a maioria dos conselheiros também estavam online; que não houve nenhuma deliberação na presente
reunião, apenas a oficialização da atual presente do conselho no desejo de entregar o cargo de
presidente.
11. Conselheira Lidiane informou que está muito complicado as reuniões online pelo motivo da internet está
oscilando e que as reuniões poderia voltar presencial, tão logo passasse a Pandemia do COVID 19.
AGENDAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: Dia 26 de Agosto de 2022 as 9:00 horas ENCERRAMENTO
Nada a mais a ser tratado a Presidente, solicitou a lavratura da ata, que após lida foi
aprovada pelos presentes, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.
Diamantina, 18 de Agosto 2022
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