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IDOSO
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso do município de Teixeira de
Freitas - Bahia, realizada no dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezenove às nove e
trinta e cinco da manhã, realizada na Casa dos Conselhos, localizados à Rua Inácio Soares
de Pádua, cinquenta e oito, Vila Vargas, reuniram-se o número legal de membros deste
Conselho que assinaram o livro de presença. Estiveram presentes os seguintes membros
deste conselho. A Sr. Manoel da Silva (representante titular do lar dos idosos São Francisco
de Assis), Sr.Tadeu Mageste (representante suplente do lar dos idosos São Francisco de
Assis), Sra. Adrine Viana Lima (representante titular da Secretaria Municipal de Saúde), Sr.
Benicio do Prado Brito (representante titular da Asaprev), Sra. Daniela Lopes de Morais,
(representante titular da Secretaria Municipal de Educação), Sra. Nilma Guimarães (
representante titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura), Sra. Tania Marilia
Dantas Pinto (representante suplente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura),e a
Sra. Rosangela Santos ( representante titular das igrejas evangélicas). Tendo como
convidado o Sr. Antonio Jorge como secretário Ad hoc. Deu-se início a reunião, tendo como
pauta única a eleição do novo presidente do conselho. Primeiramente foi lida a carta de
renúncia do agora ex presidente o Sr. João Roberto Motta, sendo acatada por todos, haja
vista o mesmo não estava presente na reunião e colocou no texto seu caráter irrevogável e
motivado por questões do fórum íntimo. Dando prosseguimento, foi colocado o nome do Sr.
Benício do Prado Brito como candidato único. Todos concordaram. Sendo eleito o Sr.
Benicio do Prado Brito como presidente do Conselho Municipal do Idoso. Todos
Concordaram. Por último foi decidido a próxima reunião para o dia dez de junho do corrente,
às 08:30 na casa dos conselhos. Nada mais havendo, o presidente deu por encerrada a
reunião às dez e vinte da manhã, onde eu, Antônio Jorge secretário Ad hoc lavrei a presente
ata que será assinada por mim e demais conselheiros.
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