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.024, de 18/11/2021. Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte um as
nove horas, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – COMUDI na
modalidade híbrida (online/presencial). Estavam presentes na sala dos conselhos as conselheiras, Kátia
Aparecida da Cruz Silva, Maria Elite Santos Silva, Jussara Tereza Maurício, a servidora Ivanete Faria, e
virtualmente através do aplicativo Google Meet a conselheira Luciana de Freitas Campos, Paulina Souza,
Décio Gomes, Marilene Caldeira Jardim Ferreira. Foi justificado a ausência das conselheira: Lidiane Cristina
da Silva e da Dulcelena Rodrigues. A Vice Presidente, Kátia Aparecida da Cruz Silva a pedido da Presidente
Jacira deu início a reunião cumprimentando todos os presentes e informou a inexistência de quórum legal
para deliberação. A Sra. Katia passou algumas informações sobre o processo eleitoral para o cargo de
Presidente e a conselheira Paulina Souza informou a respeito da Instituição de Longa Permanência
Frederico Ozanan, que está preocupada por tudo que está ocorrendo na instituição. Em seguida passou a
palavra para a Luciana Campos que relatou sobre a roda de conversa que aconteceu no dia 27/10/2021 e
sobre a assistência e o atendimento na atenção básica ao idoso e achou importante a proposta do Conselho
em buscar parcerias e movimentar de forma mais articulada. A Sra. Katia Cruz relatou sobre o Plano de
Ação para o ano de 2022, que a Comissão responsável deve apresentar esta proposta nos próximos dias.
Luciana Campos propôs rever para analise os resultados das propostas aprovadas na Conferência Municipal
do Idoso. A Sra. Kátia Cruz respondeu que irá conferir as propostas realizadas na Conferência e repassar
para os conselheiros verificar se houve avanços na sua execução pelo município e pela rede. A Sra. Luciana
Campos lembrou sobre a importância das pessoas terem cuidado com o COVID 19, mesmo tento tomado a
vacina, e a importância do distanciamento e da prevenção. A Vice Presidente Kátia informou que a próxima
reunião será dia 16/12/2021 as 9:00 como prevê o calendário/2021. E nada mais havendo a ser tratado, eu,
Ivanete de Cássia Corrêa Faria, secretária “ad referendum” desta reunião lavrei a presente ata, que após
lida, será aprovada pelos presentes. Diamantina, 18 de novembro de 2021.

