ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA – BIÊNIO 2017 / 2019

DO EXERCÍCIO DE 2018
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No dia trinta e um de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos,
no PAI - Ponto de Apoio ao Idoso, localizado na Praça das missões, s/nº,– Centro,
Piraí – RJ, foi realizada a 7ª Reunião Ordinária – Gestão 2017 / 2019, do ano de 2018,
do Conselho Municipal do Idoso – CMI - Piraí – RJ. Foi feita a verificação de
quórum às 14 horas e trinta minutos, sem obter-se o número legal de Conselheiros.
Em segunda verificação às 15h, não obteve-se o número legal, com o registro de 06
(seis) representações, sendo 4 (quatro) Secretarias Municipais e 2(duas) Instituições
Civis. Conforme assinaturas em livro de presença. Foi solicitado pelo Senhor
Presidente uma salva de palmas em reverência ao Pavilhão Nacional.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS E DISCUSSÃO. 1. Legislação - Esteve
presente em nossa reunião o Sr. Rômulo Botelho, o mesmo nos informou que o
processo referente a alteração de lei nº 1.010, de 26 de outubro de 2010, aprovada por
esse conselho, ainda não foi para a Câmara de vereadores, o mesmo passou pela
procuradoria jurídica do Município, a qual tiveram dúvidas, que foram sanadas e que
no momento, encontra-se com o prefeito, que solicitou agendamento de reunião com a
secretária de Assistência Social. Segundo o Sr. Rômulo, o PAI não pode continuar
como uma unidade não regularizada, porém, vai depender da vontade política
administrativa do prefeito para legalização do Ponto de Apoio ao Idoso. No entanto, a
legalização, a reforma do novo PAI e o Banco de Projetos dependem primeiramente
da aprovação da legislação, pelo prefeito e pela Câmara dos vereadores. 2. O
conselheiro Fernando Luiz de Souza Jr. representante da Secretaria Municipal de
Saúde nos informou que não fará mais parte desse conselho, visto que encontra-se
desligando, da secretaria de saúde. O presidente e os conselheiros presentes
lamentaram a sua saída, e desejaram sucesso na sua nova jornada. Não havendo nada
mais a tratar o Senhor Presidente encerrou os trabalhos às 16 horas e, eu,
JILCILÉIA CAMPOS VIEIRA, Secretária de Ofício, lavro e assino a presente
ATA que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e Conselheiros
presentes. Piraí, 31 de julho de 2018.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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