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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUDI Nº 029 /2022, de 26/08/2022. 

 

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação 029 de e Pauta da reunião 

DATA DA REUNIÃO:26 de agosto 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.  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. Genisleviny Marino representante do Asilo Frederico Ozonam 
12. Titular: Marilene Caldeira Jardim Ferreira. Gabinete do Prefeito 

13. Titular: Maria de Jesus Carvalho / Suplente: Nádia Mariana de Jesus. Rep. Planejamento e Gestão 

 
CONSELHEIROS AUSENTES: 
1. Titular: Dulcelena Maria Rodrigues, Suplente: Maria do Carmo Reis. Rep. Governo(Justificou 

ausência) 
2. Conceição Lima de Souza  
3. Lidiane Cristina da Silva 
4. Patrícia da Assunção Vial - (Justificou ausência) 
5. Dulcelena Maria Rodrigues (Justificou ausência) 

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 28 de 18/08/2022, que foi lida e aprovada. 

USO DA PALAVRA e DELIBERAÇÃO: 
 
1. A Presidente em exercício Sra. Kátia Cruz, deu início a reunião agradecendo a presença de todos em 

seguida fez a leitura da Ata e realizadas as alterações aprovadas,  informou que a mesma será enviada 
para a Promotoria de Justiça,  Secretaria de Desenvolvimento Social e prefeito municipal  conforme 
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deliberação e aprovação do plenário; que a informação do conselheiro Genisleviny em reunião do dia 
18/08/2022 a respeito da Coordenação da LPI Asilo Frederico Ozanan não procede, pois a Presidente 
Aparecida informou que a instituição ainda não tem uma coordenação; que a  Presidente da Instituição 
confirmou a reunião com a comissão de conselheiros do COMUDI e CMAS  marcada para o dia 29-
08/2022 as 19:00 horas no Palco São Vicente de Paula mas que iria ver a possibilidade da reunião ser 
realizada no próprio Asilo.  

2. Conselheira Ester Ranulfo pediu para retificar sua fala na Ata na parte em que relata haver encontrado 
com a presidente Aparecida,  porque precisava sim encontrar com ela para expor a situação da interna 
Maria das Dores, que em nenhum momento a mesma conversou com ela. Fez o convite a todos os 
conselheiros para o aniversário de “Dusgrande” (Alberto) no Frederico Ozanan no dia 07/09/2022 

3. Conselheira Paulina Acho que a reunião poderia ser na Instituição Frederico Ozanan e que não poderia 
ir a reunião a noite por motivos pessoais. E que seria prudente uma visitação in loco a Instituição Frederico 
Ozanan para podermos conversarmos com cada internos e funcionários. Sugeriu que diante da reunião 
fosse registrada em ata. Sendo feito a Ata poderia fazer os encaminhamentos e ser assinada por todos 
os participantes. 

 
4. Que a Sra. Aparecida relatou sobre as perseguições através de denúncias ao Asilo; que eles não estão 

tendo sossego para trabalhar; que a diretoria é composta de pessoas voluntaria, tornando ainda mais 
difícil a situação. A conselheira Sra. Katia informou a todos sobre o papel dos conselhos, que a 
fiscalização não é a mesma coisa de perseguições; que os direitos do idoso estão sendo violados ou 
negligenciados e fez algumas explicações e ponderações com relação as denúncias exposta no conselho; 
que assim que for informada sobre o horária da reunião colocaria no grupo de whadsapp.  

 

5. Conselheira Luciana Campos em resposta a fala da Sra. Aparecida para a Kátia sobre a reclamação de 
que é para pararem de prossegui-los, relatou que se eles tivessem trabalhado corretamente não estariam 
vivenciando esta situação e que a outra Instituição que faz o mesmo trabalho não estão tento problema 
com denúncias. Que esta situação vem se prorrogando há muito tempo. Que mesmo o trabalho sendo 
voluntário ele tem que ser realizado, somos voluntários e assumimos a responsabilidade do nosso 
trabalho, não se pode assumir uma responsabilidade e não cumprir. Perguntou para o Genisleviny quem 
é o responsável pelo CNPJ e pelas   autorizações do funcionamento da instituição. Que em 16 anos 
morando em Diamantina suas dúvidas sobre o funcionamento da instituição e a mesma. 

 

6. Conselheiro Genisleviny respondeu a Sra. Luciana que o Conselho Metropolitano é responsável pelo 
CNPJ do Frederico Ozanan, e que o problema da casa atualmente é que o coordenador pediu para sair, 
e em resposta a Sra. Kátia informou que o Conselho Metropolitano                                                                                                                   
não aprovou o Currículo da Coordenadora e que o responsável pelo Conselho se chama Lineu. 

 

7. Conselheira Jacira Cunha informou que respeita a fala da Paulina e Luciana que viu a dificuldade da 

Kátia em conseguir marcar a reunião com a Aparecida, e que entende que por ela ser voluntaria e 

precisa trabalhar tem um horário a cumprir; que se a reunião fosse na instituição durante o dia não 

poderia estar presente no momento por estar no trabalho.  
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8. Passando para a segunda pauta da reunião a Kátia informou sobre a vacância de representante de 
entidades Parceiros voluntários, uma vez que o Sr. Samuel encaminhou um e-mail para o conselho 
pedindo seu afastamento, segundo o mesmo já deu sua contribuição e estava ficando difícil sua 
participação nas reuniões.  Ato continuo, quanto a eleição do Presidente do COMUDI devido a renúncia 
da Conselheira Jacira, após várias discursões foi eleito e empossado o Conselheiro Décio dos Santos 
Gomes votado por unanimidade. Todos conselheiros presentes parabenizou o novo Presidente. 
Finalizou a reunião agradecendo a presença de todos. 

9. A conselheira Jacira parabenizou o Décio que é uma pessoa muito competente e pediu desculpa aos 
Conselheiros por não ter sido a presidente que o conselho precisava. 

10. A Conselheira Luciana agradeceu a indicação de todos para a Presidência do Conselho mas que no 
momento diante da sua carga horária na faculdade não poderia assumir. Que o Conselho precisa ser 
assumido por uma pessoa que consiga dar mais tempo e suporte em suas ações.   

 

1.  DELIBERAÇÕES:  

2. Fica aprovado a eleição e posse do Conselheiro Décio dos Santos Gomes como Presidente do 

COMUDI para o termino do presente mandato. 

3. Aprovar o envio das indicações para o Gabinete do Prefeito dos representantes do Ministério Público 

para emissão de Decreto Municipal nomeados os respetivos conselheiros. 

4. Aprovar o envio das atas e relatórios para as autoridades competentes sobre a situação do Asilo 

Frederico Ozanan. 

  

AGENDAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: Dia 08 de setembro 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, 26 de Agosto 2022. 

Presidente em exercício: Kátia Aparecida da Cruz Silva 

  

Primeira Secretaria:  Lidiane Cristina da Silva                                                                                                  

 

 


