REUNIÃO ORDINÁRIA
Nº 003
Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, na sede da Secretaria Municipal
Desenvolvimento Social, as sete horas e cinquenta minutos reuniram-se os conselheiros do CMI,
em reunião ordinária, para deliberação das pautas do dia. O presidente senhor Francisco Antônio
de Matos deu início colocando as pautasconforme segue:1ª Conferencia Municipal do Idoso; 2ª
Repasses; 3ª Ônibus; 4ª Alfabetização; 5ª CERAPI e Informes Gerais. A seguir o presidente do
Conselho deu inicio a reunião com a oração do Pai Nosso e na sequencia passou-se à primeira
pauta: Sr. Francisco passou a falar sobre a III Conferencia Municipal do Idoso e apresentou a
programação, sendo: 7:00 – credenciamento; 08:00 – apresentação cultural; 08:30 – composição
da mesa e fala das autoridades; 08:45 – leitura e aprovação do regimento interno; 09:15 – coffee
break; 09:30 – palestra magna – Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas
públicas; 10:30 debate; 11:00 – divisão dos grupos; 11:30 – almoço; 13:00 grupos de trabalho;
14:30 apresentação e aprovação das propostas; 15:45 – Eleição dos delegados; 16:00
encerramento/coffee break. Entrou em discussão, foi colocado sobre os eixos que serão
discutidos e os facilitadores de cada eixo, na sequência a programação foi aprovada. Na
sequencia foi colocado pelo senhor Francisco a necessidade de buscar representantes das
comunidades para participarem da conferencia. Após varias discussões, todos concordaram em
realizar o transporte. A seguir, passou-se a falar sobre os repasses, onde foi indagado sobre o
TAC para o Lar São Vicente de Paulo Lei nº 1496/18 efetuado no final de 2018 para auxiliar no
pagamento de energia e de uma enfermeira, sendo informado pelo Fábio que já está no setor de
licitação e deverá ser liberado ainda no mês de março. O senhor Luiz, conselheiro do Lar São
Vicente de Paulo, passou sobre as dificuldades de manterem a entidade, pois são várias as
exigências burocráticas, como projeto do corpo de bombeiros, da vigilância sanitária, dentre
outros. Foi informado pelo Fábio sobre os demais repasses – subvenções – que estão
aguardando parecer jurídico. Senhor Francisco apresentou o recurso que temos no Fundo
Municipal do Idoso, sendo: R$89.207,59(oitenta e nove mil, duzentos e sete reais e cinquenta e
nove centavos); deliberando que deste recurso, devemos ir realizando a manutenção dos grupos
e cinquenta mil deverá ser investido na reforma do Centro de Convivência do Idoso. Próxima
pauta: envelopamento do ônibus, onde verificou-se que assim que conseguir a empresa para
efetuar o envelopamento, o mesmo será executado. Na sequência, senhor Francisco, passou
sobre a finalidade do ônibus, sendo discutido sobre disponibilizar o ônibus para quaisquer
atividades fora das relacionadas aos idosos, sendo deliberado não permitir prestar serviços para
fins particulares. Na sequencia falou-se sobre a alfabetização, que iniciará em 18/03/2019 e o
projeto muxirum em 02/05/2019, com a meta de atingir 100 (cem) idosos. Quanto ao CERAPI,
faz-se necessário notificar a empresa novamente, pois continua chovendo muito dentro do
mesmo. Senhor Francisco falou sobre a necessidade de enviar oficio para convidar o chefe do
departamento do trânsito para que seja efetuado, palestras sobre os direitos da pessoa idosa,
bem como a acessibilidade. Nos informes gerais, foi apresentado uma prévia sobre as atividades
a serem realizadas no ano de 2019, sendo: dia 15/03/19 – Chá entre Amigas, as 13:00 horas;
22/03/19 – III Conferencia do Idoso; 27, 28, 29/032019 Energisa na Praça do Centro; Início de
abril – 1º Torneio de Truco; 17/04/2019 –Páscoa; 20/04/19 – Baile da Aleluia; 08/05/19 – Dia das

mães; 11/05/2019 – Sarau na Praça; 14/05/2019 2ª caminhada do Idoso e 1º passeio – Balneário
Lago Azul; 19/06/2019 – Festa Junina no período vespertino; 28/06/2019, quadrilha na praça do
Jardim Sâo Paulo; 07/08/2019 – Dia dos Pais; de 01/10/2019 a 05/10/2019 (semana do idoso) ação social durante os três primeiros dias, passeio na quinta feira e baile na sexta feira – anos
sessenta; Novembro – 2º torneio de truco. 18/12/2019 encerramento e último passeio. Nada mais
tendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu Maria de Lourdes Silva Paixão, secretária “ad.
hoc.”,lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais
presentes.

