Ata da Reunião Ordinária do CMI do dia 28 de julho de 2015

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2015, às 9h, reuniram-se em uma das salas do
Departamento de Assistência Social, os conselheiros titulares e suplentes do CMI –
Conselho Municipal do Idoso, gestão 2015/2017, para eleição da diretoria executiva
composta de presidente, vice-presidente e secretária. A Diretora do Departamento
Municipal de Assistência Social, Helena Lúcia Ferreira, abriu a reunião agradecendo a
todos os conselheiros pela presença, falou sobre a importância do Conselho, que tem
como objetivo garantir os direitos do idoso. A Diretora convidou a conselheira suplente
Tatiane Rodrigues Machado para assumir os trabalhos da eleição/reunião para o cargo
de Presidente do Conselho Municipal de Idoso - CMI. Iniciada a votação, a Conselheira
Helena Lúcia Ferreira recebeu 05 (cinco) votos, sendo que a conselheira Maria Eugélia
recebeu 04 (quatro) votos e a conselheira Maria Emília recebeu 03 (três) votos.
Encerrada a votação, foi sugerido que os cargos de presidente, vice e secretária fossem
assumidos, respectivamente, pelos três conselheiros votados, o que foi aceito por
todos os presentes. A presidência do CMI foi assumida pela conselheira Helena Lúcia
Ferreira, vice-presidente Maria Eugélia, secretária Maria Emília e Tesoureira Maria
Teresa Mathes Pires. A presidente do CMI agradeceu a todos pela confiança e sua
intenção em organizar pastas para todos os conselheiros com alguns documentos
específicos, tais como leis de criação do CMI, portarias, Estatuto do Idoso e a
necessidade de elaboração e aprovação do Regimento Interno, sendo este o principal
assunto da pauta para a próxima reunião ordinária. A presidente informou a
necessidade de visitas periódicas ao asilo (ILPI) pelo Conselho, ficando acordado com o
Ministério Público, que estas seriam realizadas em março, julho e dezembro. A visita à
ILPI foi agendada para o próximo dia 31, às 10h, ficando todos os conselheiros cientes.
Sem mais, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião
e eu Tatiane Rodrigues Machado digitei a presente ata, que após leitura e aprovação,
foi assinada pelos presentes.
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