CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DOS IDOSO - COMUDI
Casa dos Conselhos - Rua Coronel Caetano Mascarenhas nº44, Bairro Rio
Grande Diamantina MG

.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUDI Nº 028/ 2022, de 18/08/2022.
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação 028 de 17/08/2022 e Pauta da reunião
DATA DA REUNIÃO: 18/08/2022 (dezoito de agosto de dois mil e vinte e dois)
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. Kátia Aparecida da Cruz Silva- Vice Presidente
2. Jacira Sueli Cunha (Associação dos Aposentados e Pensionistas)
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 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: Dulcelena Maria Rodrigues / Suplente: Maria do Carmo Reis. Rep. Governo
3. Titular: Maria de Jesus Carvalho / Suplente: Nádia Mariana de Jesus. Rep. Planejamento e Gestão
4. Titular: Marilene Caldeira Jardim Ferreira- Justificou ausência. Gabinete do Prefeito
Suplente: Nilza de Fátima Alves. Justificou ausência. Gabinete do Prefeito
5. Titular: Samuel Luiz de Souza Pereira / Suplente: Eduardo Geraldo da Cruz, Rep. de parceiros
voluntários;
DEMAIS PARTICIPANTES:
1. Zulma Fernanda Rocha Santos – Coordenadora. CREAS Municipal
2. Mara de Fátima Santos Ribeiro Coordenadora CRAS Rio Grande
3. Michelle da Silva Miranda
4. Ivanete de Cássia Corrêa Faria -SMDS
CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA A PRESENTE REUNIÃO
DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO COMUDI, Nº 27 de 23/06/2022, que foi lida e aprovada.
USO DA PALAVRA e DELIBERAÇÃO:
1.
Presidente em exercício Kátia Aparecida da Cruz Silva deu início a reunião cumprimentando todos os
presentes, em seguida, informou sobre a eleição do presidente do COMUDI que será realizada na reunião
extraordinária do dia 26/08/2022 uma vez que ainda está em processo de substituição de alguns conselheiros
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aguardando o decreto de nomeação dos representantes a serem substituídos, sendo aprovado por todos os
conselheiros presentes.
2.
Com relação à pauta da situação da ILPI Frederico Ozanan, a presidente informou que na data de
ontem, dia 17/08/2022, estiveram presentes no Ministério Público, para mais uma audiência com o promotor de
justiça Dr. Paulo Márcio Silva, as seguintes representações: município de Diamantina na pessoa do Prefeito
Municipal Juscelino Brasiliano Roque, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Nágila Costa,
assessoria jurídica da prefeitura, Conselhos Municipais da Assistência Social e dos Direitos da Pessoa Idosa,
assessoria jurídica do Conselho Nacional da Irmandade São Vicente de Paula, Conselho Metropolitano. Nesta
audiência foi tratado sobre a permanência ou não da Irmandade São Vicente de Paulo na entidade Asilo
Frederico Ozanan, uma vez que há diversas denúncias de possíveis irregularidades, possíveis maus tratos aos
idosos, negligência, ausência de prestação de contas dos anos 2019 e 2020, má gestão, falta de responsável
técnico na ILPI, pagamentos em atraso dos funcionários há mais de 2 meses, relatórios de notificações da
Vigilância Sanitária, da falta de medicamentos, alimentos, pessoas inabilitadas para a prestação de serviços
em ILPI da política de alta complexidade do SUAS.
3.
Que a assessoria jurídica do Conselho Nacional foi indagado pelas irregularidades expostas alegou
que está em procedimento uma auditoria porém ficaram assustados com a situação encontrada. Que existe o
Conselho Metropolitano que é um órgão que fiscaliza mais de perto mas que em reuniões anteriores o mesmo
o então presidente Sr Irineu, firmou ao Ministério Público que se perguntasse pra ele o que estava acontecendo
há cinco anos atrás, ele não saberia responder. Que era do interesse do Conselho Metropolitano a
desvinculação da Sociedade São Vicente de Paula da ILPI Frederico Ozanan, contudo, tinha que ser consultado
o Conselho Nacional. O Conselho Nacional, na presente reunião, firmou que vai fazer as auditorias, regularizar
a situação mas não tinha interesse desta desvinculação. Diante do exposto nesta audiência, o promotor de
justiça deu um prazo de 30 dias para regularização e apresentação do resultado da auditoria.
4.
A presidente enfatizou que estudou o estatuto e regimento interno da ILPI e que se tivesse pessoas
competentes à frente da administração e uma diretoria presente e conhecedora das normas do SUAS, com
certeza esta situação seria diferente. Que o que percebeu diante destes meses, que o maior prejudicado nesta
história toda, com violação de direitos, são os idosos.
5.
A conselheira Ludmara Campos Farnezi, representante da Secretaria Municipal de Saúde informou
que, o COMUDI nomeou uma Comissão para averiguar a situação do asilo e ainda denúncias feitas neste
conselho de que existiam idosos em surto devido à falta de medicamentos. O relatório da certificação está
anexo à ata.
6.
A conselheira Ester Baquer Ranulfo é voluntária na ILPI, relatou que está preocupada com a situação
de todo o Asilo, em especial da interna Maria das Dores que é deficiente visual, está queixando muita dor de
dente “que todos estavam podres”, que conseguiu uma dentista para realizar o tratamento, porém, levou até a
presidente Aparecida e que a mesma disse ser uma burocracia. Ester relatou também que nunca encontra
ninguém da diretoria e nem coordenador do Asilo. Que quando a coordenadora Jussara estava lá ela resolvia
tudo.
7.
A conselheira Paulina Barbosa de Souza, se apresentou como Gerente de Educação Inclusiva e
perguntou à Ester quais burocracias seriam essas, que a prefeitura não foi procurada para ajudar. Que a
presente conselheira tem uma articulação muito boa com a Secretaria Municipal de Saúde e de
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Desenvolvimento Social e que pode ajudar sim. Pontuou que é um absurdo esta negligência que estão
cometendo com a interna. Relatou que corrobora com a fala de Katia em relação à reunião no Ministério Público
ao qual estava presente.
8.
A conselheira Luciana de Freitas Campos, representante da UFVJM, enfatizou que está estarrecida
com a situação que está se arrastando desde o início do ano. Que o Ministério Público tem documentos
suficientes para tomar uma decisão, que devemos também procurar a Delegacia Especializada do Idoso e
procurar pelos Direitos Humanos. O que está acontecendo é grave demais. Não justifica a diretoria não atender
as exigência do asilo com a justificativa feita pelo membro da diretoria Sr. Genisleviny Marino dos Santos que
“somos voluntários e não podemos estar no asilo todos dias”.
9.
A conselheira Maria de Jesus se colocou à disposição para ajudar no que for preciso para desvincular
a ILPI da Sociedade São Vicente de Paulo, elegendo nova diretoria que seja competente. Quem em sua
percepção, “o interesse dos vicentinos ali seja somente financeiro, infelizmente”.
10.
O conselheiro Luiz Francelino da Silva, que é voluntário na ILPI, que os funcionários estão reclamando
pelo atraso do pagamento e que “o asilo está abandonado”.
11.
Ato contínuo, diante da fala de todos, a presidente indagou aos conselheiros presentes sobre a
desvinculação da ILPI da Irmandade São Vicente de Paulo, todos os Conselheiros presentes manifestaram
favoravelmente a administração ser pela Associação Asilo Frederico Ozanan, por meio da sociedade
diamantinense e governo municipal.
AÇÕES E DELIBERAÇÕES:
1.
Fica aprovado uma reunião extraordinária para o dia 26/08/2022, às 9h00min de forma online e
presencial para eleição do Presidente do COMUDI para término do mandato (19/04/2023)
2.
Fica aprovado uma reunião com a Direção do Asilo e a citada “nova coordenadora Sra.Michelle”.
3.
Com aquiescência dos conselheiros presentes, a presidente nomeou uma Comissão para acompanhar
todos os trabalhos relacionados à entidade Asilo Frederico Ozanan, composta por Representantes do Governo:
Paulina Barbosa de Souza, Kátia Aparecida da Cruz Silva, Ludmara Campos Farnezi. Da Sociedade Civil
Organizada: Luciana de Freitas Campos, Ester Baquer Martins e Jacira Sueli Cunha.
4.
Foi deliberado pelos conselheiros presentes o envio desta ata ao Ministério Público, Delegacia da
Pessoa Idosa, Prefeito Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social.
5.
Fica aprovado a desvinculação da ILPI Frederico Ozanan da Irmandade São Vicente de Paulo
passando então a administração ser pela Associação Asilo Frederico Ozanan, por meio da sociedade
diamantinense e governo municipal.
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.
Presidente em exercício: Kátia Aparecida da Cruz Silva
Primeira Secretaria:

Lidiane Cristina da Silva
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