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ATA Nº 03/2018 - ORDINÁRIA 

Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Municipal do 

Direito do Idoso do município de Agudos do Sul, em 03 de maio  

de 2018. 

 

Aos três dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito ), na 

sala dos conselhos municipais de Agudos do Sul, situada a Rua José 

Bencz, nº 24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado 

do Paraná, às 09h (nove horas), reuniram-se os membros do 

Conselho Municipal do Direito do Idoso de Agudos do Sul,  para a 

terceira reunião ordinária.  Com assinaturas constantes na lista de 

presença, se verif icou a presença de 06 (seis ) part icipantes. A 

Presidente abre os trabalhos cumprimentando à todos e verif ica -se 

que  há quórum legal para a realização da reunião.  Solicita que a 

secretária executiva dos conselhos proceda com a leitura da ata 

anterior que uma vez lida foi aprovada. Leitura do ofício do Conselho 

à Secretaria de Assistência e Promoção Social, sol icitando que a 

Assistente Social e a Psicóloga part icipem das reuniões do Conselho 

para informar sobre ocorrências com idosos do Município. A 

Conselheira Lorena Emanueli Teixeira da Luz fala sobre os projetos 

a serem desenvolvidos no Município, envolvendo os idosos; projetos 

que ainda estão em fase de adaptação, pois faltam dados que estão 

sendo levantados. Segundo a conselheira, não há dados precisos 

sobre o número de idosos do Município e quais os problemas  

emergenciais, que envolvam riscos para os mesmos. Solicita que 

seja feito um levantamento para que se possa dar parâmetros de 

como trabalhar e qual a vulnerabilidade social que se encontram. 

Prossegue falando que a Secretaria de Saúde, através das visitas 

realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, poderá verif icar o 

grau de necessidades destes idosos. O projeto para desenvolvimento 

também será de colocar estes idosos em conjunto com crianças, para 
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realizar essa at ividade. Para acesso, será disponibil izado um 

veículo, com l inha própria do idoso, uma vez que a Secretaria de 

Assistência Social terá seu veículo próprio e poderá ser contratado 

um motorista exclusivo para este veículo. Ana Corodel, Assistente 

Social, fala de que há várias denúncias de negligências da família no 

atendimento aos idosos. Poderia ser verif icado a possibi l idade de 

colocar os idosos em casas-dia, onde f icam hospedados durante o 

dia e a tarde retornam ao convívio familiar, para que não se perca o 

vínculo familiar. Fala também que muitas famílias não tem condições 

f inanceiras de cuidar e com isso os idosos f icam abandonados. Diz 

que o trabalho desenvolvido com a equipe da Secretaria, é de 

entendimento dos direitos do idoso; muitas vezes fazem visitas e 

reuniões com os f i lhos para que sejam realizados atendimentos 

diferenciados aos idosos. A Conselheira Lorena fala que será 

licitado, com recursos próprios, a realização de no vas atividades 

envolvendo a academia ao ar l ivre, para que os idosos possam 

util izar, de forma segura, interagindo com o ambiente e com os 

demais. Também há disponibi l idade de part icipação nos cursos 

ofertados pelo CRAS, onde pode ser envolvido o público d os idosos e 

que deve ser feito um trabalho da Secretaria de Assistência e 

Promoção Social para que os mesmos participem. Deliberações a 

serem expedidas: ofício à Secretaria Municipal de Saúde, 

convidando a equipe de enfermagem responsável pela Estratégia d e 

Saúde da Famíl ia para part icipar da próxima reunião. Nada mais 

havendo a ser tratado, f icou marcada a próxima reunião ordinária do 

Conselho para o dia 07 de junho, às 9h, neste mesmo local. Para 

constar, eu, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva 

dos Conselhos Municipais, lavrei esta ata que  após lida e aprovada 

será assinada por mim e pela Presidente da Mesa Senho ra Delaci 

Guerreiro de Oliveira.  


