
Ata  da  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,

COMID, realizada no dia 27 (vinte e sete) de janeiro de 2020, às quatorze horas e

trinta minutos, na sede da Casa dos Conselhos, situado à Rua Doutor Cândido, 26,

Centro,  Pará  de  Minas.  Justificaram  ausência  as  conselheiras:  Lucirene  Gomes

(APAE),  D. Fia  (ABEV), Vania Neli  (SMADS),  Vanessa (ASAPAC). A Presidente

Angélica deu início a reunião conforme pauta de convocação: leitura da Ata mês de

dezembro  2019,  aprovada  e  assinada  por  todos  os  presentes.  Após  a  leitura

conselheira  Áglia  repassou  aos  conselheiros  que  visitou  novamente  a  Unidade

Básica de Saúde do Bairro N. S. das Graças, documentou a visita com registros

fotográficos, visitou o idoso e encaminhou novamente relatório ao Ministério Público.

Conselheira  Renata  Spíndola,  informou ao  Conselho  que  o  Município  recebeu  o

Ofício nº161/2019/SEDS/SNPDH/DAI/MC informando que o Ministério da Cidadania

realizou uma parceira  com a Universidade Federal  de  Viçosa com o objetivo  de

auxiliar os municípios mineiros na realização das etapas do Estratégia Brasil Amigo

da Pessoa Idosa, principalmente na elaboração de Diagnóstico e Planos Municipais

da Estratégia. O Município manifestou interesse em participar e de acordo com o

Cronograma  de  Acompanhamento  e  Apoio  aos  Municípios,  em  fevereiro  serão

realizados os primeiros contatos pela Universidade. A conselheira Renata informou

ainda  que  o  Município  manifestou  interesse  no  Programa  Vida  Saudável  na

modalidade Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, o município foi selecionado e

tem até  o  dia  31/01/20 para  enviar  o  Plano de Trabalho e  demais  documentos.

Conselheira Áglia comunicou que as visitas de sindicâncias (denúncias) retornarão a

ser feitas a partir da próxima 4ª feira pela comissão do COMID, aprovado por todos.

Presidente  Angélica  apresentou  o  Plano  de  Ação  para  o  12º  Carnaval  dos  Fios

Brancos, a ser realizado no dia 21 de fevereiro de 2020 na Praça do Coreto a partir

das 17 horas até as 21 horas. Angélica repassou aos conselheiros que participou da

reunião na Secretaria de Cultura, onde foi apresentado o projeto Carnaval 2020 de

Pará de Minas “150 Anos de Beijamim Oliveira”, confirmando o tradicional Carnaval

dos Fios Brancos, com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de

Cultura,  que  ficará  com  a  parte  de  ornamentação  da  Praça.  Os  oficios  e  as

obrigações  do  COMID  serão  feitas:  Águas  do  Pará,  Secretaria  de  Saúde,

Policiamento,  convites para as autoridades, Cerimonial,  eleição do Rei  e Rainha,

entrega da Chave da Cidade e concurso de fantasias. Neste dia teremos a tradicional

pipoca do nosso conselheiro José Raimundo e as Marchinhas tocadas pela Banda
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Musica Santa Cecília, aprovado por todos os presentes. Nada mais a tratar Angelica

Varela agradeceu a todos, eu Áglia Campolina, lavrei a presente Ata, que será lida e

se aprovada será assinada por mim e por todos os presentes.
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