Conselho Municipal do Idoso de Varginha – COMIVA
Avenida Benjamin Constant, n.º 1000, bloco 1
Bairro Nossa Senhora de Fátima, Varginha/MG
Fone: (35) 3690-2081 / E-mail: comiva.vga@gmail.com
Lei Municipal n.º 5.281/ 2010 e Decreto n.º 6.933/ 2014
ATA N.º 34 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE
VARGINHA – COMIVA
Aos 02 de julho de 2019 às 12 horas e 10 minutos no auditório do Centro de Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente – Propac I, cito à Rua da Maçonaria nº 75, Bairro Vila Bueno foi
realizada reunião do Conselho Municipal do Idoso de Varginha – MG (COMIVA). Estando
presentes os membros do conselho: Jeanne Medina Machado Martins (SEHAD), Luiz Carlos da
Silva (Lar São Vicente de Paulo), Adriano Sarto (Lar São Vicente de Paulo), Bianca Malvino
Machado (Lar São Vicente de Paulo), Rogério T. Branco (SEHAD), Edézia Cristina de Morais
(SEMUS), Moacir Ferreira Aguiar (Associação dos Aposentados). Esteve presente também a
Técnica da Secretaria Executiva Débora Andrade Silva. Não houve quorum, mas, os presentes
decidiram realizar a reunião, visto que, o relatório final da Conferência precisa ser apreciado e
aprovado em assembleia, pois, se o mesmo não for encaminhado a Comissão Organizadora da
Conferência Estadual essa semana o Município não poderá participar da 5ª. Conferência Estadual e
as propostas ficarão apenas em âmbito municipal. Como as conselheiras Thaís Mendes Pereira e
Marilene Nogueira Negrão não puderam estar presentes, mas, participaram na elaboração do
relatório final e manifestaram a aprovação do mesmo o conselho considera que o relatório já foi
aprovado pelas respectivas conselheiras. Posteriormente foi proferida a leitura da ata de número 33,
seguindo-se das assinaturas devidas. Também foi apresentado o relatório da comissão da 2ª
Conferência Municipal do Idoso elaborado pela comissão organizadora do evento em reunião
prévia. Foi realizada a leitura do referido documento, o qual foi aprovado pelos membros do
conselho e será posteriormente encaminhado para o Conselho Estadual pela Secretaria Executiva. A
presidente do conselho Jeanne Medina Machado Martins pediu a palavra para declarar que deixará
de fazer parte do Conselho do Idoso em razão de estar rompendo o vínculo de representação
governamental. Aliado a isso, a mesma deve ir trabalhar em outro município, fato que dificulta sua
presença nas reuniões do conselho. Em razão disso, foi agendada reunião extraordinária para o dia
23/07/2019 com o objetivo de nomear novo presidente para o conselho e empossar novos membros.
A presidente do conselho encerrou a reunião às 13 h (aproximadamente) agradecendo a presença de
todos. Eu Rogério T. Branco, lavrei esta Ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada
por
mim
e
pelos
conselheiros
presentes.
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Edézia Cristina de Morais___________________________________________________________
Bianca Malvino Machado___________________________________________________________
Adriano Sarto ____________________________________________________________________

1
Ata N.º 34 - Reunião Ordinária do dia 02/07/2019

