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No terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze

horas e quarenta minutos na sala de reuniÕes da Secretaria lvlunicipal de Assistência

Social teve lugar a reunião ordinária do Conselho ttlunicipal dos Direitos do ldoso -
Ct\IDl- Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Norival Teixeira, Fatima Liotti

Lima, Antônio Pacífico, Dione Fernando Domingos de Aguiar, Geni Esprício

Fernandes, Aparecida da Penha de ftllelo Boscariol Mequelin, Juliana Matos Volpato

Coco e [Vlaria Helena Buhala Fernandes. Também participaram da reunião o sr. tMilton

Amorim Fernandes e o secretário executivo dos conselhos Douglas Vinicius Mequelin.

O primeiro assunto a sertratado foia avaliação do evento ocorrido no último dia quinze

de outubro no clube da terceira idade, onde nos reunimos para o bingo em

comemoração ao dia do idoso. A contribuição de todos permitiu o sucesso do evento.

Várias são as pessoas que se fizeram presentes seja estando lá colaborando ou

doando brindes para o sorteio. Os conselheiros presentes recordaram momentos

alegres da ocasião que quase todos os presentes acabaram sendo agraciados

considerando a quantidade que brindes que ganhamos para o evento. A parceria com

o clube da terceira idade é bastante válida e temos que repetir atividades contando

com essa parceria. Uma outra ideia é ampliar a "roda de conversa" do CRAS para que

os idosos possam participar. Dione aproveitou a reunião para convidar todos os

conselheiros presentes para participarem da lX Conferência Municipaldos Direitos da

Criança e do Adolescente que acontecerá no próximo dia dez de novembro na casa

da cultura a partir das 13h. Será um momento de encontro e reflexão para a

comunidade e é importante a nossa participaçáo e contribuição, visando o futuro das

crianças e adolescentes. Prosseguindo com a nossâ reunião, Iembramos que os

ofícios um e dois deste conselho, encaminhados para o prefeito solicitando a

manutenção das academias espalhadas pela cidade e para a secretaria de saúde

pedindo se as propostas da ultima conferencia foram implementadas principalmente

a respeito da saúde mental dos idosos, ainda não foram respondidos, mas na data de

hoje foram reiterados solicitando resposta tanto para o prefeito como para a secretaria

de saúde. Tenninando os assuntos da pauta, Dione abriu a palavra para os

conselheiros, foi então que a conselheira Geni, externou sua preocupação com clube

da terceira idade e a dificuldade de prCIpor atividades que possam envolver os idosos.

Dione aproveitou para explicarque o clube da terceira idade de Formosa nasceu antes

dos serviços de convivência do idoso e nasceu então fora da secretaria municipal de F-
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assistência social, mas estamos dando passos tímidos parafazer atividades juntos e
juntos nos ajudar para fortalecer os laços e melhorar as atividades que
desenvolvemos juntos em prol dos idosos da nossa cidade. Dione ainda explicou
sobre a necessidade do clube da terceira idade se inscrever nCI conselho para poder
facilitar a parceria e as atividades em comum, para isso o clube deve atender a
documentaçâo da resoluçâo de inscrição no conselho. Sem mais nada a tratar a
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SE Douglas Vinicius l\4equeÍin lavrei a presente ata que será
já mencionados e abaixo identificados
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