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Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um às sete horas e trinta

minutos foi realizada a reunião mensal do Conselho Municipal do Idoso através da

plataforma do Google meet, tendo em vista alto número de casos ativos no município e o

decreto municipal vedar qualquer aglomeração.

Após foi dado a palavra a Yency que é diretora e coordenadora da terceira idade do

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, a qual apresentou sobre o mês de

conscientização da violência contra a pessoa idosa, também denominada como junho

violeta. Para tanto, foi apresentado através de PowerPoint com orientações que os

profissionais de saúde devem estar atentos com sinais de violência, seja ela física,

psicológica, sexual ou negligência, também foi abordado estratégias de ação e o Disque

100 que é o canal para denunciar maus-tratos e violência contra idosos.

Na oportunidade também foi sugerido buscar formas de capacitar pessoas para que

tenham conhecimento de se tornar uma cuidadora/auxiliar de idosos, abordando as

necessidades, funções, responsabilidades, alimentação, dentre outros, pois há uma

deficiência de profissionais aptos a esta função, a qual está em expansão devido o número

elevado de idosos no município e que pode gerar mais empregos e renda. Outra sugestão

apresentada é que seja elaborado projetos por meio do conselho para que seja apresentado

a deputados e tentar angariar fundos para execução.

Outro ponto que foi abordado em reunião é a criação do regimento interno, o qual é

fundamental para seja delimitado as funções da diretoria, requisitos a serem observados

para as reuniões, dentre outras necessidades para o bom funcionamento e andamento do

Conselho Municipal do Idoso, o qual será trabalhado em conjunto com todos conselheiros

ao longo das próximas reuniões para que todos estejam de acordo e possa ser posto em

votação.

Nada mais a incluir na presente Ata, dou esta por encerrada.


