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No sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas

e quarenta minutos na sala de reuniÕes da Secretaria Municipalde Assistência Social

teve lugar a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do ldoso - CMDI.

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dione Fernando Domingos de Aguiar,

Maria Graciela Alves de Lima, Davina Ribeiro Stela, Norival Teixeira, Fátima

Aparecida Liotti Lima, Geni Espricio Fernandes, José Biló Junior e Aparecida da

Penha de Melo Boscariol Mequelin. Também participararn da reunião o Sr. Milton

Amorim Fernandes, esposo da Sra. Geni, as técnicas do CRAS §andra Aparecida

Pires de Souza e Jéssica de Oliveira Gambini, a psicóloga da proteção especial Ana

Priscila e o secretário executivo dos conselhos Douglas Vinicius Mequelin. O primeiro

assunto a sertratado segundo a pauta da reunião é o bingo a ser realizado no próximo

dia 15 de outubro nas dependências do Clube da Terceira ldade de Formosa do

Oeste. Vários são os prêmios que foram conseguidos nos comércios da cidade para

a ocasião. O objetivo dessa atividade é proporcionar uma tarde agradável pensando

no dla do idoso, então todos são convidados para participarem e ajudarem tambêm.

Logo em seguida Dione explicou sobre a implantação da Rede de Proteção do ldoso,

chegou uma cartilha do Ministério da Cidadania com orientaçôes. A principio

funcionaria como a rede de proteção da criança e do adolescente, um órgão colegiado,

que reúne vários outros órgãos que acabam se relacionando com a pessoa idosa, a

fim de dialogar sabre os problemâs que podem tocar a realidade das pessoas idosas

em nosso município. Mas isso ainda é embrionário, mas teremos que convidar os

setores para implantar essa ferramenta de garantia dos direitos da pessoa idosa.

Seguidamente Dione passou a palavra para as técnicas do CRAS §andra e Jéssica

que expu$eram o trabalho que está sendo desenvolvido com as senhofas que

frequentam o CRAS, denominado Roda de Conversa. As senhoras se reúnem para

falar da vida, contar experiencias, cantar e passar momento agradável reforçando os

vínculos. A ultima experiencia feita essa semana foi inclusive muito agradável,

relembrando as cantigas que marcaram a vida. Sandra explicou que as usuárias que

paúicipam as rodas da conversa são as mêsmas que participam das oficinas, e essa

é mais uma oportunidade de ajudar a manter a saúde mental. O convite é entendido

também para os demais. Já aproveitaram a palavra para fazer o convite pâra que

todos possam participar de uma palestra com a Dra Tatiana sobre o outubro rosa no

dia vinte as quatorze horas. A ideia se abriu para estender o convite para a população



e se fará uma articulação para proporcionar um lugar maior para que a palestra possa

abrigar um rnaior numero de pessoas. Retomando otema da saúde mentaldos idosos

Dione expos uma inquietação que chegou através de conversa cCIm a Dra Tatiana

sobre a saúde mental e a possibilidade de estabelecer parcerias com a saúde para

proporcionar atendimento adequado aos nossos idosos. Anteriormente também tinha

manifestado esse interesse a Dra Mayi, que inclusive demonstrou interesse para

participar do conselho do idoso. Sr Milton pediu a palavra e lembrou que existem

pessCIas que já tem mais que sessenta anos de idade e não admitem a idade para

participar das atividades com os idosos, inclusive nesta atividade do bingo todos são
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