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ATA Nº 08/2018 - ORDINÁRIA 

Ata da oitava reunião ordinária do Conselho Municipal do Direito 

do Idoso do município de Agudos do Sul, em 20 de novembro de 

2018. 

 

Excepcionalmente aos vinte  dias do mês de novembro 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 oitava reunião ordinária. Com assinaturas constantes na 

lista de presença, verif icou-se a presença de 07 (sete) participantes. 

A Presidente Delaci Guerreiro de Oliveira inicia a reunião 

cumprimentando à todos e verif ica -se que  há quórum legal para a 

realização da mesma, just if ica que houve adiamento da reunião do 

Conselho devido a compromissos de alguns conselheiros fora do 

município na data prevista . Em seguida solicita que a secretária 

executiva dos conselhos proceda com a leitura da ata a nterior que 

uma vez l ida foi aprovada.  A presidente comentou que já foi 

protocolado um oficio na Prefeitura Municipal sol icitando a 

manutenção da academia ao ar l ivre, para que a mesma seja uti l izada. 

Na sequência a Conselheira Jussara Moletta, informou que já foi 

entrado em contato com a empresa que presta esses serviços para o 

Município, solicitando a referida manutenção. A Conselheira Marizete 

Camargo informa que já estão uti l izando a academia juntamente com 

as part icipantes do Clube de Mães da Secretaria de Assistência e 

Promoção Social,  mais que ainda existe muita resistência por parte da 

população geral na util ização dos equipamentos. A senhora 

Presidente comenta que na reunião anterior foi sugerido que cada 

usuário da academia contribui -se com uma pequena parcela para a 

contratação de um prof issional de educação física para orientar na 

util ização dos equipamentos. Os demais Conselheiros comentam que 
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acham muito improvável que ha ja esse contribuição pois como falou-

se anteriormente existe muita falta de interesse na população, mesmo 

sendo gratuito. Jussara sugeriu a possibil idade de que o prof issional 

de f isioterapia contratado pelo Município realiza-se essas orientação 

pelo período de uma hora uma vez por semana . Delaci sugere ainda 

que o prof issional realiza-se alongamentos nos participantes do Grupo 

da Terceira Idade Conviver, no período da tarde, Marizete acha que 

devido ser no horário da tarde e o grande número de idosos não 

haveria tempos suficiente para atender a todos . Contudo a 

Conselheira Elange Negrelli  fala da importância de se ter um 

prof issional orientando os exercícios . Jussara comenta que a 

Secretaria Municipal de Saúde está viabilizando mais equipamentos    

de academia para ser instalado nas outras localidade do município, e 

que talvez seja desenvolvido um projeto com a contratação de um 

prof issional especif ico para isto. Delaci fala também sobre a 

implantação do Programa Famíl ia Acolhedora para Idosos, a 

Assistente Social Ana Regina Corodel comenta que já entrou em 

contato com o Dr. Rafael Carvalo Poll i  - Promotor de Justiça do 

Ministério Público, informando a importância desta implantação, e que 

juntamente com a psicóloga Karla Regina Mendes da  Secretaria de 

Assistência e Promoção Social, estão elaborando este Projeto. 

Jussara solicita que seja agil izado tal processo para que o executivo 

tenha tempo hábil  para o envio ao Legislat ivo Municipal ainda este 

ano. Ana Regina falou da importância dessa agil ização pois vem 

recendo denuncia de maus tratos a idosos, e que inclusive n o início 

do mês esteve em visita domici l iar a uma idosa que estava muito 

debil itada em decorrência desses atos, diante do ocorrido a equipe 

decidiu retirar a idosa do convívio familiar e coloca-la em uma outra 

família, a qual está sendo monitorada pela equipe da Assistência 

Social regularmente e que já é notável a melhora da qualidade de vida 

desta senhora. Na sequência a Senhora Juveliana de Paula, veio 

solicitar informações quanto ao procedimento legal, diante a situação 
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de sua ex-sogra que solicitou f icar sobre seus cuidados.  Ana sugeriu 

que seja feita a interdição da idosa e que a curatela seja decidida pela 

pelos f i lhos, que provavelmente não irão se opor que a referida 

senhora f ique aos cuidados de Juveliana. Ana se compromete a 

verif icar os meios legais para concessão da curatela e lhe informar. 

Nada mais havendo a ser tratado, f icou marcada a próxima reunião 

ordinária do Conselho para o dia 06 de dezembro, às 9h, neste mesmo 

local.  Para constar, eu, Claudia Adriana Ribas Camargo Fiorenzano , 

Secretária Executiva dos Conselhos Municipais,  lavrei esta ata que 

após lida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente da 

Mesa Senhora Delaci Guerreiro de Oliveira.  


