
ATA 0612018 - CONSELHO MLINICIPAT DOS DIREITOS IDOSO (CMDI)

Ao oitavo dia do mês de Jurho de 2018 reuniu-se no CRAS Dom Pitita às 14hs 00min'

os membros do Conselho Municipal dos Direitos ldoso' a Sr' Roseane' Dora' Alvila'

João Carlos, Elza e a president" D"is , além da Sl Carmem coordenadora dos conselhos

municipais. Onde a presidente Deis deu abertura na reunião e as boas vindas a St'

carmem na reunião, A Sf carmem falou do prazer em poder ajudar e sabe de algumas

dificuldades que o conselho tem. Logo apos a Sf Roseane falou as pauta§ a serem

discutidas nessa reunião. Pauta: orientação da coordenadora dos conselhos do municÍpio

e as diÍculdades desse conselho, Então foi üda a ata 05 pela secretriria do consolho para

aplovaçãoeapreciagãodoscolselheiros.Aqualfoiaprovadaporuaanimidade.Depois
a presidente teve a palavra para tirar duvidas em relação a seu papel como presidente e

dos restantes dos conselheiros. Assim, teve a palavra também a Sr! Alvina falando que

sairá do conselho próximo mês e o que deverá ser feito' Dona Carmem disse que seu

suplenteassumiráseulugaremrelaçãoaosdemaisfaltantesdeve-setomaralgumas
prãvidencias, como oficio a Instituição que os indicorl para que indique um novo nome

uo -.oo, que as faitas sej am justificadas, ossa justificativa também não podem ser

constante,foicitadoocasodaFuncerb,queosconselheirosi:rdicadosquaseoununca
conrparecem na reunião e algr.rns casos que os conselheiros hdicados não sabiam da

indicaçao, Foi orientado também que as bsituições e órgãos govemamentais que §sus

consslheiÍos oão comparecem na reu:rião melsal sejam comunicado ao Chefe ou

Secretário para tomBÍ devidas providencias ou ate mesmo ao plefeito para que tome

ciênciadafaltadecompronrisso'AsfRoseanedissequedeveocorrermudançasno
que se refere as Insütuições que fazem parte do Conselho e não comparecem as reuniões

temquemudara]-eimunicipal.Posteriormente,aSt'Carmemdissedodiadoidosoe
da in tituiçao como ATIRB para promover eventos relacionados ao idoso' também foi

questionada de onde virão as verbas para esses eventos una vez que ele úo tem fi:ndo

municipai. A S/ Carmem disse da importância da ata ser lawada na integra e ser

fidedigna. E explicou o Regimento lnterno e sua importância para o fir:rcionamento do

conselho. Disse também da importância dos conselheiros para arlminishagão municipal

e para o prefeito adminisEar a cidade. A sf carmem falou como os conselheiros devem

se apresentar nos eventos pertinentes ao idoso e o que a presidente deve faiar' como por

exemplo,oqueestasendodiscutidonasrerrniõesdesseconselhoepassarparaosidosos
do mr.rnicípio. Foi discuüdo a falta de verba e a ligaçâo desse couselho com a secretaria

de Assistencia Social para ações e as lutas que devem favar para obter maior recurso

paÍasuâsatividadesdenEodareúdadedomunicípio.ApresidenteSfDeisfaloude
sua traj etória e seu amor pelos idosos há vários anos, dlsse que gostaria de representa

los nos eventos da cidade destinados aos idosos. Disse que encontla vários direitos

violados dos idosos na cidade e quer saber onde denu:rciar, a sr'Roseaae explicou da

redequeacolheegaJanteessedireitoeondeosconselheirosdevemrecorrer'ASf
carmem disse que esta trazendo curso de capacitação para todos os conselhos da cidade

eque esses conselhos não devem ter vínculos colll nem uma autoridade da cidade e que

é un órgão indepe
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ações voltadas aos idosos do



municÍpio. A Sf Roseane falou dos deveres dos conselheiros que devem tomar ciência

dos programas e projetos para que não passe por cima de norrnas e cometa alguma

imprudência em relação as normas de cada projeto, programa ou instituição voltada para

os idosos do muaicípio. Posteriomrente, teve a palavra a Sf Alvina falando dos

problemas da casa do idoso em relação à limpeza da fossa e as casas fechadas existentes

no projeto de babitagão "Casa do idoso solitrário III", assim, voltou a palavra a seúora

Carmem em relagão aos deveres dOs conselheirO§ em tomal coúecimento do numerO

de idosos existente no município, quantos são? Quem são? Onde vivem? Como estão

vivendo? Que doença os atinge hoje? Índice de mortalidade? Nessa liúa de raciocínio,

assim, leu o primeiro parágrafo da Lei que cria o conselho. Falou da obrigação do

Conselho em denunciar as violências que ocolrem com os idosos do município, se tiver

que ir no Ministério Publico ou oufio Órgão como CRAS e CREAS deverá ir e

denunciar. Disse também da Lei que da prioridade maior para pessoas acima de 80 anos.

A presidente Deis também falou de itléias e projetos que quelem execut& na cidade a

respeito dos idosos, como o dia do abraço na praga e a Sf Carmem disse do seu projeto

que tem como objetivo escutar a§ pe§soa§ como idosos e crianças, disse do projeto da

mulher invisÍvel que já foi executado no estado. Disse de projetos passados que

exgcutou na cidade em outos te.mpos com os idosos e contou varias historias de idosos

que atendeu como os seúores: Badia, chisto, Maria Piúeiro, entrc outoos, e disse da

importância de ter r:ma carteirinha que Íepresents os conseihekos nas ações voltados

aos idosos. Assim a sf carmem parabenizou os conselheiÍos peia preooupação do

flucionamento desse conselho e encelrou a reunião. Resolüdas às pautas encerou-se a

reunião às 15hs 49min a ata foi lawada por mim Roseane Rodrigues Garci4 eu e os

demais presentes assinaram a [sta de presença em anexo'


