
ATA N" AA2022

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, deu-

se início a mais uma reunião ordinária do Conselho [Municipal de Direitos do ldoso -
C[\lDl, na sala de reuniões da Secretaria lVlunicipal de Assistência Social do It/unicípio

de Formosa do Oeste - Paraná, na presença dos seguintes conselheíros: como

representantes Governamentais: como Representante da Secretaria de Saúde:

Senhora Josiane Silva Azeredo Vitorino; como Representante da Secretaria de

Assistência Social: Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar e [Vlaria Graciela

Alves Lima; como Representante da Secretaria de Educação e Cultura: Senhora

Ângela Roberta Neves de Brito Pinto; como Representante da Secretaria de Esportes:

Senhora [Vlaria Helena Buhala Ferreira; como [t/embros Representantes Não

Governamentais: como membro do Sindicato Rural: Senhor Antônio Pacífico. O

Secretário N4unicipal de Assistência Social, o Senhor Dione Fernando Domingos de

Aguiar iniciou a reunião cumprimentando a todos os conselheiros presentes,

apresentou as novas psicólogas Ana e Jessica, que vão compor a equipe técnica uma

na secretaria e outra no CRAS, ainda falta a assistente social, que iniciará dia 15 de

agosto; também explicou que estamos procurando que seja providenciada a

contratação do secretario executivo dos conselhos e tanrbém está pendente a

contratação de um pedagogo social, mas essa parte depende ainda de lei. Prosseguiu

falando das dificuldades de participação dos conselhos municipais, talvez propor um

encontro a nível municipal para movimentar o conselho, que a comunidade e

autoridades sintam a importância do conselho na sociedade. Senhor Antônio lembrou

que o problema de quorum, não é somente no conselho do idoso, ele partícipa de

outros conselhos e se encontram com o mesmo problema, todos os conselheiros

presentes concordaram com essa dificuldade, não obstante é preciso sim propor uma

ação. Pode ser que a situação da pandemia tenha agravado a pouca participação e

acostumado todos a ficarem no conforto de suas casas. A senhora Ângela, fez uso da

palavra e expos uma sugestão da senhora l/aria Helena de proporcionar um

profissional de educação física para atender os idosos no estádio ou com outras

atividades a fins, como era feito um tempo atras, se justificou que como educação

proporcionavam por um tempo, mas como era irregular foi deixado de lado, pois é

área da saúde. Sobre esse assunto a senhora Maria Graziela lembrou que foi já

pedido para a Secretaria tvlunicipal de Saúde, e que iria atender esse tema, mas até



agora não houve nenhum movimento ao encontro do idoso. O conselho deliberou

então para oficializar a secretaria de saúde, pois a convenção da saúde fez essa

proposta e ainda estamos aguardando providências sobre esse programa da saúde

do idoso, neste ponto das atividades físicas, pois isso é importante para evitar o

sedentarismo e a saúde mental do idoso. A senhora Josiane, representante da saúde

iembrou que de fato a secretária de saúde falou que realmente tem intenção e

inclusive propôs a ideia, mas ainda não houve nada de concreto. A senhora fi/laria

Helena lembrou ainda sobre a manutenção das academias espalhadas na cidade,

outros conselheiros falaram dos parquinhos, mas isso não é tema de competência do

conselho. A este respeito, também se deliberou por oficiar o prefeito paru a

manutenção das academias espalhadas na cidade, sobre a iluminação e limpeza. A

falta de um profissional que acompanhe os exercícios nessas academias também

dificulta a utilização, seria interessante que o profissional ou profissionais

acompanhem em forma de rodizio as academias da cidade. Dione lembrou de outro

tema importante para a discussão que são os golpes que os idosos vem sofrendo por

telefone, é imporlante propor uma campanha de conscientização, com palestras,

cartazes, para despertar a consciência para evitar esses golpes. A parte final da

reunião foi dedicada a terlúlia e os assuntos foram vários, mas todos fora da temática

da reunião. O secretário t\4unicipal de Assistência Social convidou para encerrar a

reunião pois os assuntos haviam sido encerrados. Nada mais havendo a tratar,

agradeceu-se a participação de todos os conselheiros do CIVIDI, e encerrou-se a

reunião, da qual eu Dione Fernando Domingos de Aguiar, lavrei a presente Ata, ainda

na falta do secretário dos conselhos, que após lida e aprovada será assinada por mim

e pelos demais membros deste Conselho.
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