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Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, reuniram-se na sala de 2 

reuniões do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) os membros do 3 

conselho municipal da pessoa idosa. A reunião iniciou-se com a presidente, sra. 4 

Maribel falando sobre a pauta da reunião que são; aplicação do programa Vida 5 

saudável no município; Dia Internacional da Mulher – convite; criação do fundo 6 

municipal – CNPj; abandono e maus tratos aos idosos; assuntos diversos. Iniciou 7 

apresentando a aplicação do programa Vida Saudável no município, que tem como 8 

finalidade trabalhar com idosos, trabalhos físicos e lúdicos, já foram comprados kits de 9 

materiais de apoio e foi contratado um profissional de educação física, que realizará 10 

suas práticas no sentido de reinseri-los na sociedade, em parceria com a secretaria de 11 

saúde. Na sequencia, foi colocado que o Centro Dia está em construção, sendo mais 12 

uma iniciativa ao incentivo bem estar, visando a melhoria e qualidade de vida da 13 

pessoa idosa. Em seguida, foi falado sobre o dia internacional da mulher, reforçando a 14 

data e horário que será quatorze de marco com inicio às nove horas da manhã. Na 15 

sequencia ressaltou-se que o conselho trabalhará no sentido de criar o CNPj para 16 

arrecadar recursos para o Fundo municipal, na sequência, a assistente social sra. Loiri 17 

apresentou aos membros uma situação que o município enfrenta neste momento, uma 18 

sra. que precisa de ajuda tanto do município quanto da família. Outro membro do 19 

conselho, Sr. Timoteo relatou um caso de um idoso que teve sua aposentadoria 20 

concedida, e uma sobrinha ficou recebendo a mesma por dois anos e meio, sem que 21 

idoso soubesse, a fraude foi descoberta quando o mesmo foi convocado pelo INSS 22 

para realizar a prova de vida. Sem mais para o momento, encerro a ata que segue 23 

assinada por mim e pelos demais presentes: Vanessa Ferrari, Caroline Pilati, Edinir 24 

Braun, Ana Paula Dhamer Pereira, Loiri Albaneze Moraes. Maribel Grando 25 


