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No primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, as quatorze

horas e quinze minutos na sala de reuniÕes da Secretaria Municipal de Assistência

Social teve lugar a reunião ordinária do Conselho tVlunicipal dos Direitos do ldoso -
CÍvlDl. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: governamentais: Dione

Fernando Domingos de Aguiar, l\laria Graciela Alves de Lima, Maria Helena Buhala

Ferreira e Juliana Mattos Volpato Coco, não governamentais: Aparecida da Penha de

Melo Boscariol Í\íequelin, Davina Ribeiro Stela, Antônio Pacífico, Geni Esprício

Fernandes, Norival Teixeira e Fátima Aparecida Liotti l-ima. Também participaram da

reunião as novas técnicas e o secretário executivo dos conselhos. O primeiro assunto

a ser pautado pelo Secretário Municipal de Assistência Social foi a forrnalização do

pedido de prazo para utilização do recurso que deverá ser investido em políticas

públicas voltadas para o idoso, o total do recursos é de cento e vinte mil reais dos

quais noventa mil são destinados a capacitação e cursos e os trinta mil restantes

destinados a equipamentos e serviços técnicos, todos os conselheiros presentes

aprovaram o pedido de prazo de mais um ano para utilização do recurso. Dessa

deliberação sairá uma resolução deste conselho aprovando essa decisão e um oficio

para encaminhar a decisão para o conselho estadual. Seguidamente Dione presentou

a Sandra que foi a última técnica que chegou para compor a equipe do CRAS corno

assistente social. Também apresentou Douglas Vinicius Mequelin como novo

secretário executivo dos conselhos. Falando da reorganização das equípes agora que

estão minimamente montadas, contou ainda que o Antônio foi para o Centro de

Convivência e a Mislaine virá para a secretaria de assistênciapara ficar na gestão,

tambérn a Graciela voltou d licença maternidade e junto com a Ana Piscila continua

os trabalhos na proteção especial enquanto a Sandra com a Jessica estão no CRAS.

A equipe neste segundo semestre esta empenhada em encaminhar o encerramento

das atividades já iniciadas e organizar para o proximo ano. A palavra foi aberta para

convidar os conselheiros trazerem ideías de propostas pra serem desempenhadas no

proximo ano, foi então que a senhora Geni lembrou eu continua de pé atividade

programada para dia sete de outubro, que será o bingo- Foi feita a leitura de dois

ofícios um para o prefeito municipal e outro para a secretaria de saúde solicitando

providencias sobre as acadernias espalhadas pela cidade e a presença de um

profissional de educação física para acompanhar as pessoas idosas nas atividades
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físicas considerando que a atividade física ajuda na manutenção da saÚde mental' Os

ofícios foram provados por todos, de forma que serão assinados e encaminhados para

as autoridades do executivo municipal. Ao prosseguir a pauta Dione lembrou que as

reuniões dos conselhos não precisam ser necessariamente para delibêrar sobre

algum tema, pode também ser utilizada para explanação de algum tema que os

conselheiros encontrem ser oportuno e relevante, foientão qtlando a senhora Davina

recordou que está com saudade de umas palestras sobre temas interessantes. A

assistente social Sandra recordou que iniciaram no CRA§ uma roda de conversa com

as senhoras que são usuárias dos serviços, que é uma atividade aberta, que por

enquanto somente participam senhoras, que estão pensando em algo para envolver

também os senhores. O senhor Antônio Pacífiço lembrou que temos que buscar

coisas que também interessem aCIs homens e recordou que é importante as pessoas

de idade lembrarem as famílias sobre a irnportância da vacinação, pois antigamente

não tínhamos disponibilidade de vaeinas para imunizar os filhos de doenças que

representavarn grande perigo como é o caso da poliomielite, causadora da paralisia

infantil, naquele tempo não era todas as cidades que se encontravam essas vacinas

nem para comprar e hoje temos disponíveis e vem crescendo um movimento anti-

vacina que p§udica a erradicação de doenças graves que voltam a assustar' A

presidente do conselho Aparecida da Penha usou a palavra para recados prá'ticos em

relação ao trabalho de distribuição de fraldas geriátricas em parceria com a pastoral

da pessoa idosa e agradecer a presença de todos na reunião. Sem mais nada a tratar

a reunião se todos foram convidados a um refrigério ali mesmo na sala de

reuniÕes Mequelin lavrei a presente ata que será assinada por

mim e os e abaixo identificados
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