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Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às

oito horas, o Conselho Municipal do Idoso reuniu-se de forma presencial para

analisar o relatório de atividades desenvolvidas com os idosos ao longo do ano de

dois mil e vinte um.

O presidente do Conselho Municipal, Sr. Silvio Streit agradeceu a presença

dos conselheiros presentes na reunião. Após, a Secretária Municipal da Promoção

da Social, Daniela Balestro fez a leitura da pauta dos assuntos a serem tratados na

reunião. Primeiramente, a Secretária Daniela juntamente com a Coordenadora dos

Conselhos explicaram sobre o tempo de mandato dos conselheiros, que é de dois

anos e não permite recondução. Os conselheiros que ora compunham o Conselho

do Idoso desde 2020 foram informados que deverão indicar novos conselheiros para

o próximo mandato.

Em seguida, a Secretária Daniela falou sobre o Edital do Programa Bem

Viver, que prevê a aquisição de oito computadores para a inserção dos idosos no

mundo tecnológico. O Edital foi encerrado dia 14 do presente mês, sendo que os

documentos foram enviados, porém está com aprovação parcial, já que para

efetivação do mesmo é necessário que o Conselho esteja em plena atividade,

desenvolvendo campanhas, ações e reunindo-se mensalmente para deliberação de

pautas.

Sobre o Fundo Municipal do Idoso, a Secretária Daniela explicou que uma

porcentagem do orçamento do município deve ser aplicado ao fundo, cabendo ao

Conselho aprovar projetos para execução de ações com os idosos do município.

Ressaltou que os munícipes que declaram imposto de renda podem escolher doar

certa quantidade ao Fundo Municipal do Idoso. A representante Marlene colocou a

necessidade de organizar campanhas, via Rádio, Jornal e Mídias Sociais, a fim de

arrecadar recursos para o fundo. O mesmo já possui uma quantia em dinheiro

proveniente de doações feitas no ano de 2021.

A representante da prestadora de Serviços de Assistência Social, com

atuação na área do Idoso, Marlene Ghion solicitou o Certificado pelo Lar do Idoso

no Conselho Municipal do Idoso, o qual é imprescindivel para pleitear recursos

estaduais e federais que beneficiarão a instituição. Daniela argumentou que por

não ter Regimento Interno, o Conselho não possui critérios sobre a certificação de



Entidades, e todos acordaram que é preciso acelerar o processo de criação do

Regimento Interno.

Foi passada a palavra a Yency Lores Gonzáles da Silva, representante da

Secretaria Municipal de Assistência Social para que esplanasse sobre o relatório de

atividades desenvolvidas no centro de referência de Assistência Social - CRAS com

a terceira idade na gestão 2021. A Terceira Idade representa uma faixa etária que

além de ser vulnerável merece uma atenção especial, onde existem perdas de

muitas funções e habilidades que precisam de orientação e cuidados importantes.

No ano de 2021 criou-se os “GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA

IDADE”, nos quais foram desenvolvidas várias atividades pela equipe, voltada para

o bem-estar físico, psicológico e emocional dos idosos de nosso município, os quais

se encontram em maior carência e vulnerabilidade social. O trabalho foi realizado

em todos os bairros, diga-se: Centro, Kennedy, Jardim, Esperança, Lot. Sassi-Dalla

Corte e Novo Tempo, Santa Gema, Vicentino I e II (Primeiro de Maio), Santa

Catarina, Beira Campos.

Mês de setembro: Temática: Respeito, Autoestima, Valorização e Amor

próprio. Roda de conversa e dinâmica do espelho(PARA QUEM VOCÊ TIRA O

CHAPÉU) fazendo referência ao tema. Realização de atividade física sendo

trabalhado o equilíbrio para prevenção de queda.

Mês de outubro: Temática: “O NOSSO AMANHÃ CONSTRUÍMOS HOJE”,

outubro rosa. Fala sobre a prevenção do câncer de mama, como fazer o autoexame

e prática para diferenciar os tipos de nódulos, dinâmica do balão para exercitar a

memória. Realização de atividade física para trabalhar o equilíbrio, alongamento

para fortalecer e melhorar o tono muscular.

Mês de novembro: Temática: Novembro Azul “ Prevenção do câncer de

próstata” Fala sobre a prevenção do câncer de próstata e principais sinais. Dinâmica

“ Dançar para se conhecer”. Objetivo de estimular a movimentação do corpo e

coordenação, a interação entre os participantes, a perda da timidez, o

estabelecimento de contato, principalmente entre pessoas que não se conhecem.

Realização de atividade física para trabalhar equilíbrio, postura e respiração.

Mês de dezembro: Temática: Confraternização com o grupo de idosos e paif.



Palavras de agradecimento da equipe, participantes e da primeira-dama do

município Roseli Debastiani. Dinâmica de dois círculos para motivar se conhecer e

estimular a comunicação. Realização de atividade física alongamento para melhora

da flexibilidade, a circulação e amplitude dos movimentos.

Cabe resaltar, que no relatório apresentado havia fotos das ações

desenvolvidas bem como, planilha com informação de quantos idosos participaram

no mês em cada bairro. Ao final do ano, foram contabilizados 115 idosos

participando ativamente dos grupos. Nos meses anteriores não houve atividades

devido a restrição pela pandemia do covid-19. No ano de 2021, a equipe do CRAS,

mapeou mais de 400 idosos em situação de vulnerabilidade, que foram divididos em

faixas de maior ou menor grau.

Há previsão de a partir do mês de abril retomar as reuniões dos grupos de

Idosos, como o CRAS já vinha fazendo no ano que passou, bem como, no mês de

abril retomar as atividades da hidroginástica.

Ressalta-se que a portaria nº 6778/2020 está por encerrar sua vigência e

conforme a Lei Municipal nº 4680/2018 não permite que tenha recondução dos

conselheiros, portanto, é necessário a renovação do Conselho e sua nomeação

através de nova Portaria para que fique em vigor e assim possa dar continuidade

das ações.

Nada mais a constar na presente ata, dou esta por encerrada.


