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No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze

horas na sala de reuniões da Secretaria Ítllunieipal de Assistência Social teve lugar a

reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do ldoso - C[\íDl. Estiveram

presentes os seguintes conselheiros: Dione Fernando Domingos de Aguiar, [tíaria

Graciela Alves de Lima, Maria Helena Buhala Ferreira, Antônio Pacífico, Aparecida da

Penha de ftíelo Boscariol lVlequelin, Juliana Matos Volpato Coco e Josiane Silva

Azeredo Vitorino. Também partíciparam da reunião a psicóloga da proteção especial

Ana Priscila da Costa e o secretário executivo dos conselhos Douglas Vinicius

Mequelin. Dione deu as boas-vindas a todos os presentes e conduziu a reuniâo.

Seguindo a pauta do encontro os assuntos foram os seguintes: Falando da estrutura

da nossa sala de reuniÕes, a mobília dessa sala foi adquirida ôom recursos do

conselho da criança, e uma proposta para utilizar parte do recurso do conselho do

idoso pois existem trinta mil reais para equipamentos permanentes, então uma ideia

é trocar parte da mobília das técnicas do CRAS, as geladeiras e também um ar

condicionado para esta sala de reuniões. Todos os conselheiros aprovaram essa

ideia, porém se verificará a possibilidade e se alguém tiver alguma outra ideia pode

nos procurar que vamos trazer também para o conselho. Passando para os outros

noventa mil, que é o restante do recurso, que foi proposta desse conselho para utilizar

para curso de formação para cuidadores de idosos, então recebemos uma proposta

para esse curso que utilizará parte do recurso. Recebemos também proposta para

dois projetos de acompanhamento de um profissional de educação física nas

academias e também para atender no estádio municipal com atividades físicas. Os

conselheiros presentes optaram para que o acompanhamento nas academias fosse

feito em todas, na cidade e na zona rural, pelo menos uma vez por semana, pelo

menos em um primeiro momento, e verificar a frequência e a demanda e assim

reorganizar os horários das atividades. Com esses dois projetos gastaríamos todo o

recurso que veio para ser utilizado em atividades com os idosos. Faremos novo

levantamento para contar as academias para que possamos adequar os projetos e

realizar um novo orçamento. Dione ainda expôs para os conselheiros o conteúdo da

Deliberação 6912022 do CEASPR, sobre acolhimento institucional de idosos e

pessoas com deficiência, que o CMAS aprovou a adesão, e nesta reunião comunica

o conselho do idoso e esclarece que a adesão a essa deliberação não gera

automaticamente o repasse de recursos, mas no mso de acolhimento gera o direito



de pleitear os recursos que poderão ser repassados. As atas do conselho estão

disponíveis no site da prefeitura

OV ina/181 CMDl.html e lembramos que temos

também redes sociais nos

https ://www.facebook. com/conselhos.formosa/

seguintes endereços:

e

https://instaqram.com/conselhos.formosa?igshid=YmÍVly[VITA2n/2Y=.Estaéanossa

última reunião do ano, Dione agradeceu a participação de todos a colaboração da

equipe e dos conselheiros durante este ano e pediu garra e companheirismo para o

ano que virá para que continuamos lutando pelos direitos dos idosos. A presidente

também agradeceu a presença de todos e deixou uma mensagem de feliz natal,

considerando já no caminho dessa celebração tão importante. Sem mais

nada a se encerrou e eu Douglas Vinicius lMequelin lavrei a presente

ata mim e pelos demais já mencionados e abaixo identificados.
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