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Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-

se inicio a reunião extraordinária do Conselho tMunicipal do ldoso - ClVlDl, reunião

online, na presença dos seguintes conselheiros: como representantes

Governamentais: Representantes da Secretaria de Saúde: Senhora Josiane Silva

Azeredo Vitorino e Senhora Nilcéia Vicentin Gimenez; como Representantes da

Secretaria de Assistência Social: Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar e

Senhora Maria Graciela Alves de Lima; como Representantes da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura: Senhora Ângela Roberta Neves de Brito Pinto,

Senhora Angeluci Vânia da Silva de Almeida, Senhora Ana.Cristina Fernandes de

Oliveira e Senhora Arlete Piovan Caretta; como Representantes da Adrninistração:

Senhora Juliane tVlattos Volpato Coco e Senhor José Bilo Junior; como ltíembros

Representantes Não Governamentais: membros da Pastoral do ldoso: Senhora

Aparecida da penha de tVelo Boscariol t\/iquelin e Senhora Davina Ribeiro Stela;

como lr/lembro Representante do Sindicato Rural: Senhor Antonio Pacifico e

Senhora Silvana Faustino; como lVlembros Representantes do Clube da Terceira

ldade Amor Fraterno: Senhora Geni Esprício Fernandes, Senhora [t/arlete Jacob

Guimarães, Senlror Norival Teixeira e Senhora Fátima Aparecida Liotti Lima' O

Secretário tvlunicipal de Assistência Social, Senhor Dione Fernando Domingos de

Aguiar iniciou a reunião cumprimentando a todos os Consellreiros do Conselho

tr/unicipal de Direitos do ldoso, dizendo que mais uma vez foi necessário realizar a

reunião orrline devido ao aumento considerável nos casos de COVID-19 no

tyunicípio. Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar explicou que o motivo da

reunião é a apreciação e aprovação do calendário anual de reuniões, ficando

acordado nas reuniÕes passadas que, as reuniÕes mensais seriam realizadas na

primeira quinta-feira de cada rnês, com exceção de janeiro de dois mil e vinte e dois

que estamos realizando hoje, desta forma o calendário de dois mil e vinte e dois

será enviado, no grupo do WhatsApp, com as datas, para apreciação e aprovação,

para que em seguida possa ser publicada a Resolução e oficializando as datas das

reuniões. Diante destas informações, o Secretario tMunicipal de Assistência Social,

solicitou a todos que manifestaSsem seus pareceres como favoráveis, por meio da

indicação de um "sinal de positivo" ou não favorável, por meio de um "sinal
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negativo". Ficando em aberto para quem quiser fazer alguma pergunta ou
consíderação. Tendo aprovação por unanimidade, Senhor Dione Fernando
Domingos de Aguiar agradeceu a todos. E, nada mais havendo a tratar, agradeceu-
se a colaboração de todos os conselheiros do Conselho lVunicipal do ldoso - ctvlDl,
e encerrou a reuniáo on-line, da qual eu Luciana Rodrigues Fernandes, lavrei a
presente Ata, que após rida e aprovada será assinada po los demaisr
membros deste Conselho
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